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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Det indre marked er hjørnestenen i 
Unionen. Siden indførelsen har det vist sig 
at være en vigtig bidragyder til vækst, 
konkurrenceevne og beskæftigelse. Det har 
skabt nye muligheder og stordriftsfordele 
for europæiske virksomheder, navnlig 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), og styrket deres 
industrielle konkurrenceevne. Det indre 
marked har bidraget til skabelsen af 
arbejdspladser og har givet forbrugerne 
flere valgmuligheder og lavere priser. Det 
er fortsat en drivkraft for opbygningen af 
en stærkere og mere afbalanceret og fair 
økonomi. Det er en af Unionens største 
bedrifter og dens største aktiv i en stadig 
mere globaliseret verden.

(1) Det indre marked er hjørnestenen i 
Unionen. Siden indførelsen har det vist sig 
at være en vigtig bidragyder til vækst, 
konkurrenceevne og beskæftigelse. Det har 
skabt nye muligheder og stordriftsfordele 
for europæiske virksomheder, navnlig 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), og styrket deres 
industrielle konkurrenceevne. Det indre 
marked har bidraget til skabelsen af 
arbejdspladser og har givet forbrugerne 
flere valgmuligheder og lavere priser. Det 
er fortsat en drivkraft for økonomisk vækst 
og for opbygningen af en stærkere og mere 
afbalanceret og fair økonomi. Det er en af 
Unionens største bedrifter og dens største 
aktiv i en stadig mere globaliseret verden.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Mange af Unionens problemer med 
konkurrenceevnen har at gøre med 
SMV'ers vanskeligheder med at opnå 
adgang til finansiering, fordi de kæmper 
med at dokumentere deres kreditværdighed 
og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. 
Der opstår yderligere udfordringer med 
finansieringen, fordi SMV'er er nødt til at 

(24) Mange af Unionens problemer med 
konkurrenceevnen har at gøre med 
SMV'ers vanskeligheder med at opnå 
adgang til finansiering, fordi de kæmper 
med at dokumentere deres kreditværdighed 
og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. 
Der opstår yderligere udfordringer med 
finansieringen på grund af 
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forblive konkurrencedygtige ved f.eks. at 
engagere sig i digitalisering, 
internationalisering, innovation og 
opkvalificering af deres arbejdsstyrke. 
Begrænset adgang til finansiering har en 
negativ effekt på skabelsen af nye 
virksomheder og på virksomhedernes 
vækst- og overlevelsesrater samt på nye 
iværksætteres beredvillighed til at overtage 
rentable virksomheder i forbindelse med en 
virksomhedsoverdragelse.

mikrovirksomheders mindre størrelse, og
fordi SMV'er er nødt til at forblive 
konkurrencedygtige ved f.eks. at engagere 
sig i digitalisering, internationalisering, 
innovation og opkvalificering af deres 
arbejdsstyrke. Begrænset adgang til 
finansiering har en negativ effekt på 
skabelsen af nye virksomheder og på 
virksomhedernes vækst- og 
overlevelsesrater samt på nye 
iværksætteres beredvillighed til at overtage 
rentable virksomheder i forbindelse med en 
virksomhedsoverdragelse.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Unionen og medlemsstaterne har 
forpligtet sig til at gennemføre FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling. Ved 
at bidrage til opfyldelsen af 2030-
dagsordenen vil EU og medlemsstaterne 
fremme et stærkere, mere bæredygtigt, 
rummeligt, sikkert og velstående Europa. 
Programmet bør bidrage til 
gennemførelsen af 2030-dagsordenen, 
herunder ved at skabe balance mellem de 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
dimensioner af bæredygtig udvikling.

(52) Unionen og medlemsstaterne har 
forpligtet sig til at blive en frontløber i 
forbindelse med gennemførelsen af FN's 
2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. 
Ved at bidrage til opfyldelsen af 2030-
dagsordenen vil EU og medlemsstaterne 
fremme et stærkere, mere bæredygtigt, 
rummeligt, sikkert og velstående Europa. 
Programmet bør bidrage til 
gennemførelsen af 2030-dagsordenen, 
herunder ved at skabe balance mellem de 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
dimensioner af bæredygtig udvikling samt 
ved at sikre et klart og synligt engagement 
herfor i sin FFR-forordning og integrere 
målene for bæredygtig udvikling, således 
som der blev anmodet om i Europa-
Parlamentets beslutninger om FFR for 
2021-2027 af 14. marts og 30. Maj 2018.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 53



AD\1166710DA.docx 5/10 PE626.924v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og FN's mål for bæredygtig udvikling bør 
programmet bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at opnå det overordnede 
mål om, at mindst 25 % af Unionens 
udgifter på budgettet bidrager til 
klimamålene. Relevante foranstaltninger 
vil blive identificeret under forberedelserne 
og gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

(53) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og FN's mål for bæredygtig udvikling bør 
programmet bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at opnå det overordnede 
mål om, at mindst 25 % af Unionens 
udgifter på budgettet bidrager til 
klimamålene i løbet af perioden for FFR 
for 2021-2027 og 30% hurtigst muligt og 
senest i 2027. Relevante foranstaltninger 
vil blive identificeret under forberedelserne 
og gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at forbedre virksomhedernes 
konkurrenceevne med særlig fokus på 
SMV'er og opnå additionalitet gennem 
foranstaltninger, der yder forskellige 
former for støtte til SMV'er, SMV'ers 
adgang til markeder, herunder deres 
internationalisering, et for SMV'er gunstigt 
erhvervsklima, sektorers konkurrenceevne, 
modernisering af industrien og fremme af 
iværksætteri

b) at forbedre virksomhedernes 
konkurrenceevne med særlig fokus på 
SMV'er og opnå additionalitet gennem 
foranstaltninger, der yder forskellige 
former for støtte til SMV'er, SMV'ers 
adgang til markeder, herunder deres 
internationalisering, et for SMV'er gunstigt 
erhvervsklima, sektorers konkurrenceevne, 
modernisering af industrien og fremme af 
iværksætteri, navnlig:

i. ved at støtte og udvide 
rådgivningstjenester (Enterprise Europe-
netværket) for at yde integrerede 
erhvervsstøttetjenester til EU's SMV'er, 
der søger at udnytte mulighederne i det 
indre marked og tredjelande, samt ved at 
overvåge, at sidstnævnte tilbyder det 
samme kvalitetsniveau i alle 
medlemsstaterne

ii. ved at støtte og udvide 
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mobilitetsprogrammer for nye 
iværksættere ("Erasmus for unge 
iværksættere") for at forbedre deres 
muligheder for at styrke deres knowhow, 
færdigheder og holdninger med hensyn til 
iværksætteri samt for at forbedre deres 
teknologiske kapacitet og 
virksomhedsstyring

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4

Budget Budget

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på 4 088 580 000 
EUR i løbende priser. 

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på 
5 823 000 000 EUR i 2018-priser 
(6 563 000 000 EUR i løbende priser).

2. Inden for det beløb, der er 
omhandlet i stk. 1, tildeles følgende 
vejledende beløb til følgende 
målsætninger:

2. Inden for det beløb, der er 
omhandlet i stk. 1, tildeles følgende 
vejledende beløb til følgende 
målsætninger:

a) 1 000 000 000 EUR til den
specifikke målsætning, som er omhandlet i 
artikel 3, stk. 2, litra b)

a) 2 772 000 000 EUR i 2018-priser 
(3 124 000 000 i løbende priser) til den 
målsætning, som er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra b)

b) 188 000 000 EUR til den specifikke
målsætning, som er omhandlet i artikel 3, 
stk.2, litra d), nr. i)

b) 182 000 000 EUR i 2018-priser 
(206 000 000 EUR i løbende priser) til den 
målsætning, som er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra d), nr. i)

c) 1 680 000 000 EUR til den
specifikke målsætning, som er omhandlet i 
artikel 3, stk. 2, litra e)

c) 1 585 000 000 EUR i 2018-priser 
(1 787 000 000 EUR i løbende priser) til 
den målsætning, som er omhandlet i artikel 
3, stk. 2, litra e)

d) 552 000 000 EUR til den specifikke
målsætning, som er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra f).

d) 490 000 000 EUR i 2018-priser
(552 000 000 EUR i løbende priser) til den 
målsætning, som er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra f)

3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 
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kan anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, navnlig vedrørende 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter samt 
anvendelse af informationsteknologinet 
med fokus på behandling og udveksling af 
oplysninger og anvendelse og udvikling af 
institutionelle IT-værktøjer. 

kan anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, navnlig vedrørende 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter samt 
anvendelse af informationsteknologinet 
med fokus på behandling og udveksling af 
oplysninger og anvendelse og udvikling af 
institutionelle IT-værktøjer. 

4. Hvad angår den målsætning, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra e), kan 
budgetforpligtelser for foranstaltninger, der 
løber over mere end et regnskabsår, 
opdeles på flere år i årlige trancher. 

4. Hvad angår den målsætning, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra e), kan 
budgetforpligtelser for foranstaltninger, der 
løber over mere end et regnskabsår, 
opdeles på flere år i årlige trancher. 

5. Uanset finansforordningens artikel 
111, stk. 2, indgår Kommissionen en 
budgetforpligtelse for tilskud til veterinære 
og plantesundhedsmæssige 
hasteforanstaltninger under den specifikke 
målsætning, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra e), i nærværende forordning, 
efter en vurdering af de 
betalingsanmodninger, der indgives af 
medlemsstaterne. 

5. Uanset finansforordningens artikel 
111, stk. 2, indgår Kommissionen en 
budgetforpligtelse for tilskud til veterinære 
og plantesundhedsmæssige 
hasteforanstaltninger under den specifikke 
målsætning, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra e), i nærværende forordning, 
efter en vurdering af de 
betalingsanmodninger, der indgives af 
medlemsstaterne. 

6. Midler, der er tildelt 
medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan 
på disses anmodning overføres til 
programmet. Kommissionen forvalter disse 
midler direkte i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra 
a), eller indirekte i overensstemmelse med 
nævnte artikels litra c). De omhandlede 
midler anvendes om muligt til fordel for 
den pågældende medlemsstat. 

6. Midler, der er tildelt 
medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan 
på disses anmodning overføres til 
programmet. Kommissionen forvalter disse 
midler direkte i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra 
a), eller indirekte i overensstemmelse med 
nævnte artikels litra c). De omhandlede 
midler anvendes om muligt til fordel for 
den pågældende medlemsstat. 

Begrundelse

I overensstemmelse med Formandskonferencens beslutning af 13. september 2018 afspejler 
kompromisændringen den seneste opdeling af FFR pr. program, således som det fremgår af 
udkastet til interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på 
en aftale.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Bilag IV – tabel – kolonne 2 – række 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a – Antal iværksættere, der er omfattet af 
mentor- og mobilitetsordninger
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