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KORT BEGRUNDELSE

I de seneste år er globaliseringen, finanskrisen og digitaliseringen gået hårdt ud over den 
europæiske industrisektor og virksomhederne, navnlig SMV'er. Udfordringerne og 
mulighederne blandt virksomhederne er blevet stadig mere komplekse, og behovet for 
innovation er vokset eksponentielt. På denne baggrund er der opstået et behov for 
støtteforanstaltninger på EU-plan, der kan fremme iværksætterånd og støtte teknologisk og 
organisatorisk omlægning og adgang til kredit og finansiel støtte. Der har vist sig et 
presserende behov for fremme af et økosystem, hvor der kan opstå innovative aktiviteter, der 
er i stand til at agere i de nye økonomier og konkurrere på et stadig mere globalt marked. Det 
er kun muligt at skabe et økosystem, hvis man følger en netværkslogik, hvor institutionerne 
stiller deres respektive færdigheder og muligheder til rådighed for at bidrage til at skabe en 
sektor, der er specialiseret i at støtte iværksættervirksomhed. 

Desuden bør man udvælge nogle troværdige forretningsidéer og sammen med de fremtidige 
iværksættere fastlægge en plan for, hvordan man kan få adgang til nye markeder, og man bør 
støtte det regionale økosystem med henblik på at fremme virksomhedsopstart gennem 
behørigt strukturerede uddannelses- og konsulentforløb og med en strategi for højeffektiv 
teknisk bistand. 

Ordføreren påskønner på denne baggrund videreførelsen af det nuværende Cosme-program i 
den næste flerårige ramme. Europa-Parlamentet og ikke mindst ITRE-udvalget støtter fuldt ud 
op om foranstaltninger til støtte for SMV'er i EU, der kan styrke konkurrenceevnen og fjerne 
hindringer for markedsadgang og adgang til finansiering. Cosme-programmet har i den 
henseende vist sig at være et vellykket EU-initiativ, som nyder en høj grad af anerkendelse 
blandt SMV'er (som det fremgår af Kommissionens konsekvensanalyse). Derfor er ordføreren 
(selv om han forstår begrundelsen for at koncentrere programmerne) skuffet over 
Kommissionens beslutning om at samle nogle meget forskellige programmer under én 
paraply, da det i betydelig grad vil mindske Cosmes synlighed og indholdet i de typer 
foranstaltninger, der skal finansieres i henhold til den eksisterende lovgivning.

Der foreslås derfor flere ændringer til forordningen for at lukke nogle huller mellem den 
nuværende og den foreslåede forordning og for at styrke vægten og værdien af det nye 
Cosme-forslag, f.eks.:

 fremhæve Cosme-mærket, eventuelt med passende henvisning

 udvikle den type foranstaltninger, der skal finansieres over for SMV'er

 genindføre bæredygtighedskonceptet for SMV'er

 fremme udviklingen af virksomhedsnet, bl.a. for at give mikrovirksomheder mulighed for 
at konkurrere på markedet

 særlig opmærksomhed over for bestemte grupper, som har bevist, at de har behov for mere 
støtte for at kunne udvikle iværksætterkulturen, f.eks. unge iværksættere og kvinder

 støtte til bestemte sektoraktiviteter på områder, hvor der er mange SMV'er, og som yder et 
væsentligt bidrag til Unionens BNI, f.eks. turismesektoren 
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 forhøjelse af budgettet for programmet som krævet i Parlamentets beslutning af 30. maj 
2018 om "Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter" og indførelse af 
budgetbegrænsninger for administrationsudgifter

 udvikle Enterprise Europe Network's rolle som en kvikskranke-erhvervsstøttetjeneste, 
samtidig med at der indføres visse minimumsindikatorer og -standarder for nettet.

Ordføreren ønsker at drage fordel af den innovation, der udgøres af pluralisme i erhvervslivet, 
som i dag rummer forskellige virksomhedsformer fra udpræget markedsorienterede 
virksomheder til non-profit-virksomheder. Ordføreren ønsker derfor blandt modtagerne at 
medtage socialøkonomiske virksomheder, som har veldefinerede kendetegn og hører ind 
under SMV-kategorien, men som i kraft af deres natur er i stand til at genopfinde forretnings-
og erhvervsmodeller i nye originale former. Disse virksomheder har vist sig at være mere 
solide end traditionelle virksomheder på grund af deres regionale forankring og særlige vægt 
på beskæftigelse. Det er derfor af afgørende betydning at støtte nye virksomhedsmodeller, 
f.eks. medarbejderes overtagelse af virksomhed, idet der blandt de socialøkonomiske 
virksomheder i dag opstår en ny vision for netøkonomien. 

Det er også vigtigt at understrege behovet for blandt modtagerne at inddrage små lokale 
virksomheder inden for sektoren for offentlige tjenester, der opfylder kriterierne for at blive 
betragtet som SMV'er, og som udfører opgaver, der er vigtige for lokalsamfundene.

Ordføreren understreger behovet for at gøre lovgivningen mere klar og tilgængelig for 
SMV'erne, og foreslår derfor en række ændringer, der har til formål at forklare den procedure, 
som Europa-Kommissionens følger ved tildelingen af tilskud i overensstemmelse med 
finansforordningen.

Selv om forslaget omhandler betingelserne for SMV'ers adgang til programmet, ønsker 
ordføreren at understrege, at hovedmålet bør være EU-baserede virksomheder. Programmet 
bør også tage sigte på at hjælpe EU-baserede SMV'er med at få adgang til markeder i 
tredjelande.

Listen over foreslåede indikatorer til måling af programmets effektivitet er for vag og vil give 
meget få oplysninger om, hvor effektiv Cosme er. Ordføreren ønsker at indføre nye 
indikatorer, som er væsentlige uden at skabe for meget bureaukrati.

Endelig ønsker ordføreren at understrege, at det er nødvendigt at sikre komplementaritet med 
andre eksisterende foranstaltninger til støtte for SMV'er, navnlig med InvestEU-programmet, 
der rummer de finansielle instrumenter, der er tilgængelige for SMV'er, som i øjeblikket er 
medtaget i Cosme-programmet, og med SMV-instrumentet (SMV-instrumentet under 
Horisontprogrammet for forskning) under den industrielle og innovationsrelaterede søjle.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:
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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, 
økonomisk udvikling, velstand, 
konkurrenceevne og beskæftigelse. Det har 
skabt nye muligheder og stordriftsfordele 
for europæiske virksomheder, navnlig 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), klynger og 
virksomhedsnetværk og 
virksomhedskonsortier, og styrket deres 
industrielle konkurrenceevne, og det har 
også haft til formål at skabe og styrke 
værdikæden, hvor virksomheder er 
involveret i alle aspekter af processen. Det 
indre marked har bidraget til skabelsen af 
arbejdspladser og har givet forbrugerne 
flere valgmuligheder og lavere priser. Det 
er fortsat en drivkraft for sikringen af 
økonomisk vækst og for opbygningen af 
en bæredygtig, stærkere og mere 
afbalanceret og gennemsigtig, inklusiv fair 
økonomi. Det er en af Unionens største 
bedrifter og dens største aktiv i en stadig 
mere globaliseret verden og et centralt 
element i omdannelsen til en ressource-
og energieffektiv bæredygtig økonomi.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det indre marked skal løbende 
tilpasse sig et miljø under hastig forandring 
med digital revolution og globalisering. En 
ny æra inden for digital innovation 
fortsætter med at give virksomheder og 
enkeltpersoner mulighed for at skabe nye 

(2) Det indre marked skal løbende 
tilpasse sig et miljø under hastig forandring 
med digital revolution, tilpasning til 
klimaændringer og globalisering. En ny 
æra inden for digital innovation og nye 
samarbejdsorienterede 
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produkter og forretningsmodeller, men 
udgør også en udfordring for regulering og 
håndhævelse.

forretningsmodeller fortsætter med at give 
virksomheder, ansatte og enkeltpersoner 
muligheder, skabe nye bæredygtige, mere 
ressource- og energieffektive produkter, 
tjenesteydelser og forretningsmodeller, 
men udgør også en mulighed og en 
udfordring for arbejdsstyrken, for 
virksomhedernes konkurrenceevne og for 
regulering og håndhævelse.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der er dog stadig hindringer for et 
velfungerende indre marked, og der dukker 
nye op. Vedtagelsen af regler er kun et 
første skridt, men det er lige så vigtigt at få 
dem til at fungere. Dette er i sidste ende et 
spørgsmål om borgernes tillid til Unionen, 
til dens evne til at levere og til at skabe 
arbejdspladser og vækst, samtidig med at 
den beskytter offentlighedens interesse.

(4) Der er dog stadig hindringer for et 
velfungerende indre marked, og der dukker 
nye op. Vedtagelsen af regler er kun et 
første skridt, men det er lige så vigtigt at få 
dem til at fungere. Dette betyder i sidste 
ende at skabe brugbare betingelser for at 
opnå borgernes tillid til Unionen, til dens 
evne til at levere og til at skabe 
arbejdspladser af høj kvalitet og
bæredygtig vækst, samtidig med at den 
beskytter offentlighedens interesse.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der findes i øjeblikket en række 
EU-handlingsprogrammer på områderne 
virksomheders konkurrenceevne, herunder 
SMV'ers, forbrugerbeskyttelse, finansielle 
tjenesteydelsers kunder og slutbrugere, 
politikudformningen inden for finansielle 
tjenesteydelser og fødevarekæden. En 
række yderligere aktiviteter finansieres 
direkte under budgetposterne for det indre 
marked. Det er nødvendigt at strømline og 
udnytte synergierne mellem forskellige 

(5) Der findes i øjeblikket en række 
EU-handlingsprogrammer på områderne 
virksomheders konkurrenceevne, herunder 
SMV'ers, forbrugerbeskyttelse, finansielle 
tjenesteydelsers kunder og slutbrugere, 
politikudformningen inden for finansielle 
tjenesteydelser og fødevarekæden. En 
række yderligere aktiviteter finansieres 
direkte under budgetposterne for det indre 
marked. Det er nødvendigt at strømline og 
udnytte synergierne og 
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foranstaltninger og fastlægge en mere 
fleksibel og smidig ramme for finansiering 
af aktiviteter med det formål at opnå et 
velfungerende indre marked på den mest 
omkostningseffektive måde. Det er derfor 
nødvendigt at oprette et nyt program, der 
samler de aktiviteter, der tidligere blev 
finansieret under disse andre programmer 
og andre relevante budgetposter. 
Programmet bør også indeholde nye 
initiativer, som tager sigte på at forbedre 
det indre markeds funktion.

komplementariteten mellem forskellige 
foranstaltninger og herved skabe merværdi 
ved at forbedre additionaliteten, og at
fastlægge en mere fleksibel og smidig 
ramme for finansiering af aktiviteter med 
det formål at opnå et velfungerende indre 
marked, som er effektivt, forbrugervenligt 
og tager hensyn til miljømæssige og 
sociale aspekter. Det er derfor nødvendigt 
at oprette et nyt program, der samler de 
aktiviteter, der tidligere blev finansieret 
under disse andre programmer og andre 
relevante budgetposter. Programmet bør 
også indeholde nye initiativer, som tager 
sigte på at forbedre det indre markeds 
funktion.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Der bør i programmet også tages 
hensyn til merværdien på EU-plan af de 
forskellige interventioner, deres 
effektivitet og resultater, og god praksis 
bør bevares og forbedres. Det bør også 
omfatte nye initiativer, der har til formål 
at forbedre det indre markeds funktion, 
styrke den lokale økonomiske udvikling 
og gribe ind, hvis risikoen for 
markedssvigt er meget høj.

Begrundelse

Man bør i forbindelse med programmet overveje nye initiativer inden for økonomisk 
udvikling.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der bør derfor oprettes et program 
for det indre marked, virksomheders 
konkurrenceevne, herunder
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders, og europæiske 
statistikker (i det følgende benævnt 
"programmet"). Programmet bør oprettes 
for en periode på syv år fra 2021 til 2027.

(7) Der bør derfor oprettes et program 
for det indre marked, virksomheders 
konkurrenceevne og bæredygtighed, der 
har særlig opmærksomhed på
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders, klyngers, 
virksomhedsnetværks, 
virksomhedskonsortiers og europæiske 
statistikker (i det følgende benævnt 
"programmet"). Programmet bør oprettes 
for en periode på syv år fra 2021 til 2027.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Programmet bør støtte 
udformningen, gennemførelsen og 
håndhævelsen af den EU-lovgivning, der 
understøtter det indre markeds funktion. 
Programmet bør støtte skabelsen af de rette 
betingelser for styrkelse af alle aktører i det 
indre marked: virksomheder, borgere, 
herunder forbrugere, civilsamfundet og 
offentlige myndigheder. Med henblik herpå 
bør programmet tage sigte på at sikre 
virksomheders konkurrenceevne, navnlig 
SMV'ers, men også støtte håndhævelsen af 
forbrugerbeskyttelses- og
forbrugersikkerhedsregler og bevidstgøre 
virksomheder og enkeltpersoner ved at 
give dem de værktøjer, den viden og de 
kompetencer, der sætter dem i stand til at 
træffe informerede beslutninger og styrke 
deres deltagelse i Unionens politiske 
beslutningstagning. Programmet bør 
endvidere tage sigte på at styrke det 
reguleringsmæssige og administrative 
samarbejde, navnlig gennem udveksling af 
bedste praksis og opbygning af viden- og 
kompetencebaser, herunder anvendelsen af 
strategisk offentligt udbud. Programmet 

(8) Programmet bør støtte 
udformningen, gennemførelsen og 
håndhævelsen af den EU-lovgivning, der 
understøtter det indre markeds funktion og 
forbedring heraf. Programmet bør støtte 
skabelsen af de rette betingelser for 
styrkelse af alle aktører i det indre marked: 
virksomheder, ansatte, borgere, herunder 
forbrugere, civilsamfundet og offentlige 
myndigheder på baggrund af det 
nuværende vellykkede program for 
virksomheders konkurrenceevne og 
SMV'er (COSME). Med henblik herpå bør 
programmet tage sigte på at sikre 
virksomheders konkurrenceevne, navnlig 
SMV'ers, men også ved at støtte 
betingelserne for skabelse af kvalitetsjob, 
lokal økonomisk udvikling, håndhævelsen 
af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau,
forbrugersikkerhedsregler og 
miljøstandarder og bevidstgøre 
virksomheder og enkeltpersoner ved at 
give dem den information, de værktøjer, 
den uddannelse, den viden og de 
kompetencer, der sætter dem i stand til at 
træffe informerede beslutninger og styrke 
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bør også tage sigte på at støtte udviklingen 
af internationale standarder af høj kvalitet, 
som understøtter gennemførelsen af EU-
lovgivningen. Dette omfatter også 
fastlæggelse af standarder inden for 
regnskabsaflæggelse og revision for 
dermed at bidrage til gennemsigtige og 
velfungerende kapitalmarkeder i Unionen 
og til forbedring af investorbeskyttelsen. 
Programmet bør støtte fastsættelse af regler 
og standarder bl.a. ved at sikre den bredest 
mulige inddragelse af interesserede parter. 
Programmets målsætning bør også være at 
støtte gennemførelsen og håndhævelsen af 
EU-lovgivningen om et højt 
sundhedsniveau for mennesker, dyr og 
planter i hele fødevarekæden og forbedring 
af dyrevelfærd.

deres deltagelse i Unionens politiske 
beslutningstagning. Programmet bør 
endvidere tage sigte på at styrke det 
reguleringsmæssige og administrative 
samarbejde, navnlig gennem udveksling af 
bedste praksis og opbygning af viden- og 
kompetencebaser, herunder anvendelsen af 
strategisk offentligt udbud, og støtten til 
digitale videncentre. Programmet bør også 
tage sigte på at støtte udviklingen af 
internationale standarder af høj kvalitet, 
som understøtter gennemførelsen af EU-
lovgivningen. Dette omfatter også 
fastlæggelse af standarder inden for 
regnskabsaflæggelse og revision for 
dermed at bidrage til gennemsigtige og 
velfungerende kapitalmarkeder i Unionen 
og til forbedring af investorbeskyttelsen. 
Programmet bør støtte fastsættelse af regler 
og standarder bl.a. ved at sikre den bredest 
mulige inddragelse af interesserede parter. 
Programmets målsætning bør også være at 
støtte gennemførelsen og håndhævelsen af 
EU-lovgivningen om et højt 
sundhedsniveau for mennesker, dyr og 
planter i hele fødevarekæden og forbedring 
af dyrevelfærd.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Sammenlægningen af de 
eksisterende programmer bør ikke føre til 
mindre klarhed og gennemsigtighed. 
Kommissionen bør sammen med 
medlemsstaterne søge at give præcis og 
rettidig information om programmerne og 
øge bevidstheden blandt potentielle 
støttemodtagere.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
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Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Et moderne indre marked fremmer 
konkurrencen og gavner forbrugerne,
virksomhederne og arbejdstagerne. En 
bedre udnyttelse af et indre marked for 
tjenesteydelser i stadig udvikling bør 
hjælpe europæiske virksomheder med at 
skabe arbejdspladser og vækst på tværs af 
grænserne, tilvejebringe et bredere udvalg 
af tjenesteydelser til lavere priser og bevare 
høje standarder for forbrugere og 
arbejdstagere. For at opnå dette bør 
programmet bidrage til at fjerne de 
resterende hindringer og sikre en 
reguleringsmæssig ramme for nye 
innovative forretningsmodeller.

(9) Et moderne indre marked fremmer 
konkurrencen, tjenesteydelser af høj 
kvalitet til gavn for forbrugerne og 
virksomhederne og arbejdstagernes 
arbejdsvilkår. Det skaber et gunstigt miljø 
for jobskabelse og sikrer mere 
velfungerende tjenesteydelser af høj 
kvalitet af almen økonomisk interesse. En 
bedre udnyttelse af et indre marked for 
tjenesteydelser i stadig udvikling bør 
hjælpe europæiske virksomheder med at 
skabe arbejdspladser af høj kvalitet og 
vækst på tværs af grænserne, tilvejebringe 
et bredere udvalg af tjenesteydelser til 
lavere priser og bevare høje standarder for 
forbrugere og arbejdstagere. For at opnå 
dette bør programmet bidrage til at fjerne 
de resterende hindringer og sikre en 
reguleringsmæssig ramme for nye 
innovative forretningsmodeller, der er i 
overensstemmelse med et højt socialt 
beskyttelsesniveau, herunder for 
iværksættere.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der er nye regulerings- og 
håndhævelsesmæssige udfordringer 
forbundet med en verden, der som følge af 
den digitale revolution er i hastig 
forandring; f.eks. i forbindelse med 
cybersikkerhed, tingenes internet eller 
kunstig intelligens. Hvis der opstår skader, 
er det vigtigt med strenge regler om 
produktsikkerhed og produktansvar for at 
sikre en politisk reaktion, der gør det 
muligt for europæiske borgere, herunder 
forbrugere og virksomheder, at nyde godt 
af sådanne regler. Programmet bør derfor 

(11) Der er nye regulerings- og 
håndhævelsesmæssige udfordringer 
forbundet med en verden, der som følge af 
den digitale revolution er i hastig 
forandring; f.eks. i forbindelse med 
cybersikkerhed, beskyttelse af privatlivets 
fred og databeskyttelse, tingenes internet 
eller kunstig intelligens og dermed 
forbundne etiske standarder. Denne 
komplekse udfordring, som er 
teknologisk, kulturel, organisatorisk og 
social, bør adresseres med støtte fra alle 
berørte sektorer og aktører. Hvis der 
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bidrage til hurtig tilpasning og 
håndhævelse af en EU-
produktansvarsordning, som fremmer 
innovation.

opstår skader, er det vigtigt med strenge 
regler om produktsikkerhed og 
produktansvar for at sikre en politisk 
reaktion, der gør det muligt for europæiske 
borgere, herunder forbrugere og 
virksomheder, at få adgang til og nyde 
godt af sådanne regler. Programmet bør 
derfor bidrage til hurtig tilpasning og 
håndhævelse af en EU-
produktansvarsordning, som fremmer 
innovation.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Offentligt udbud anvendes af 
offentlige myndigheder for at sikre værdi 
for de anvendte offentlige midler og 
bidrage til et mere innovativt, bæredygtigt, 
inklusivt og konkurrencebaseret indre 
marked. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/23/EU49, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU50 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/25/EU51 fastlægger 
de retlige rammer for integration og 
effektivt fungerende markeder for 
offentlige udbud, som tegner sig for 14 % 
af EU's bruttonationalprodukt, til gavn for 
offentlige myndigheder, virksomheder og 
borgere, herunder forbrugere. Programmet 
bør derfor støtte foranstaltninger, der sikrer 
en større udbredelse af strategiske 
offentlige udbud, professionalisering af 
offentlige indkøbere, forbedret adgang for 
SMV'er til offentlige udbudsmarkeder, øget 
gennemsigtighed og integritet samt bedre 
data, fremme af den digitale omstilling af 
udbud og fremme af fælles udbud, ved at 
styrke en tilgang med partnerskab med 
medlemsstaterne, forbedre 
dataindsamlingen og -analysen, herunder 
gennem udvikling af særlige IT-værktøjer, 
støtte udvekslingen af erfaringer og god 

(15) Offentligt udbud anvendes af 
offentlige myndigheder for at sikre værdi 
for de anvendte offentlige midler og 
bidrage til et mere innovativt, bæredygtigt, 
inklusivt og konkurrencebaseret indre 
marked. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/23/EU49, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU50 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/25/EU51 fastlægger 
de retlige rammer for integration og 
effektivt fungerende markeder for 
offentlige udbud, som tegner sig for 14 % 
af EU's bruttonationalprodukt, til gavn for 
offentlige myndigheder, virksomheder og 
borgere, herunder forbrugere. Offentlige 
myndigheder kan gennem deres 
udbudspolitik oprette og støtte markeder 
for innovative varer og tjenesteydelser.
Programmet bør derfor støtte 
foranstaltninger, der sikrer en større 
udbredelse af strategiske offentlige udbud, 
en mere systematisk brug af
miljømæssige, sociale og fair trade-
kriterier, når der tildeles kontrakter, 
professionalisering af offentlige indkøbere, 
forbedret adgang for SMV'er, 
socialøkonomiske virksomheder og 
erhvervsorganisationsnetværk til 
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praksis, yde vejledning, fremme 
fordelagtige handelsaftaler, styrke 
samarbejdet mellem nationale 
myndigheder og iværksætte pilotprojekter.

offentlige udbudsmarkeder, øget 
gennemsigtighed og integritet samt bedre 
data, fremme af den digitale omstilling af 
udbud og fremme af fælles udbud, ved at 
styrke en tilgang med partnerskab med 
medlemsstaterne, forbedre 
dataindsamlingen og -analysen, herunder 
gennem udvikling af særlige IT-værktøjer, 
støtte udvekslingen af erfaringer og god 
praksis, yde vejledning, fremme 
fordelagtige handelsaftaler, styrke 
samarbejdet mellem nationale 
myndigheder og iværksætte pilotprojekter.

__________________ __________________

49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/23/EU af 26. februar 2014 om 
tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 
94 af 28.3.2014, s. 1).

49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/23/EU af 26. februar 2014 om 
tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 
94 af 28.3.2014, s. 1).

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 
28.3.2014, s. 65).

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 
28.3.2014, s. 65).

51 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/25/EU af 26. februar 2014 om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og om ophævelse af direktiv 
2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 
243).

51 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/25/EU af 26. februar 2014 om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og om ophævelse af direktiv 
2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 
243).

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Programmet bør støtte udviklingen 
af Unionens reguleringsmæssige ramme 
inden for selskabsret og 
virksomhedsledelse såvel som aftaleret for 
at gøre virksomhederne mere effektive og 
konkurrencedygtige, samtidig med at der 
ydes beskyttelse af interesserede parter, der 

(17) Programmet bør støtte udviklingen 
af Unionens reguleringsmæssige ramme 
inden for selskabsret og 
virksomhedsledelse såvel som aftaleret for 
at gøre virksomhederne mere effektive og 
konkurrencedygtige, samtidig med at der 
ydes beskyttelse af interesserede parter, der 
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berøres af virksomhedernes aktiviteter, og 
for at reagere på nye politikudfordringer. 
Det bør også sikre også en passende 
evaluering, gennemførelse og håndhævelse 
af relevant gældende EU-ret, informere og 
bistå de interesserede parter og fremme 
udveksling af oplysninger på området. 
Programmet bør endvidere støtte 
Kommissionens initiativer til fremme af en 
klar og tilpasset retlig ramme for 
dataøkonomien og innovation. Disse 
initiativer er nødvendige for at øge 
retssikkerheden med hensyn til aftaleret og 
ansvar uden for kontraktforhold, især med 
hensyn til ansvar og etik i forbindelse med 
nye teknologier som f.eks. tingenes 
internet, kunstig intelligens, 
robotteknologi, 3D-printning. Programmet 
bør tage sigte på at stimulere udviklingen 
af datadrevne virksomheder, da det vil 
være afgørende for EU-økonomiens stilling 
i den globale konkurrence.

berøres af virksomhedernes aktiviteter, og 
for at reagere på nye politikudfordringer. 
Det bør også sikre også en passende 
evaluering, gennemførelse og håndhævelse 
af relevant gældende EU-ret, informere og 
bistå de interesserede parter og fremme 
udveksling af oplysninger på området. 
Programmet bør endvidere støtte 
Kommissionens initiativer til fremme af en 
klar og tilpasset retlig ramme for 
dataøkonomien og innovation. Disse 
initiativer er nødvendige for at øge 
retssikkerheden med hensyn til aftaleret og 
ansvar uden for kontraktforhold, især med 
hensyn til ansvar og etik i forbindelse med 
nye teknologier som f.eks. tingenes 
internet, kunstig intelligens, 
robotteknologi, 3D-printning. Programmet 
bør tage sigte på at stimulere udviklingen 
af datadrevne virksomheder og samtidig 
sikre et højt niveau af beskyttelse af 
privatlivets fred, da det vil være afgørende 
for EU-økonomiens stilling i den globale 
konkurrence.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Styrkelse af de europæiske 
virksomheders konkurrenceevne, samtidig 
med at der sikres reelt lige 
konkurrencevilkår og et åbent og 
konkurrencepræget indre marked, er af 
allerstørste betydning. SMV'er er 
drivkraften i den europæiske økonomi, idet 
de udgør 99 % af alle virksomheder i 
Europa, tegner sig for to tredjedele af 
beskæftigelsen og bidrager væsentligt til 
skabelsen af nye arbejdspladser med en 
regional og lokal dimension.

(22) Styrkelse af de europæiske 
virksomheders konkurrenceevne og 
bæredygtighed, samtidig med at der sikres 
reelt lige konkurrencevilkår og et åbent og 
konkurrencepræget indre marked, er af 
allerstørste betydning. SMV'er er 
drivkraften i den europæiske økonomi, idet 
de udgør 99 % af alle virksomheder i 
Europa, tegner sig for to tredjedele af 
beskæftigelsen og bidrager væsentligt til 
skabelsen af nye arbejdspladser af høj 
kvalitet i alle sektorer med en regional og 
lokal dimension og dermed social 
samhørighed.

SMV'er er afgørende i forbindelse med 
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energiomstillingen og bidrager til at nå 
Unionens klimamål i henhold til 
Parisaftalen. Programmet bør derfor 
styrke deres kapacitet til at udvikle 
miljøvenlige produkter og tjenesteydelser 
af høj kvalitet og støtte deres bestræbelser 
på at øge ressourceeffektiviteten i 
overensstemmelse med princippet om 
"energieffektivitet først". Programmet 
bidrager herved også til at forbedre 
Unionens SMV'ers konkurrenceevne på 
det globale marked.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) SMV'er har fælles problemer, som 
ikke rammer større virksomheder i samme 
grad, med at opnå finansiering, finde 
kvalificeret arbejdskraft, lette den 
administrative byrde, indføre kreative og 
innovative løsninger, få adgang til 
markeder og fremme 
internationaliseringsaktiviteter. 
Programmet bør afhjælpe sådanne 
markedssvigt proportionalt uden at forvride 
konkurrencen på det indre marked unødigt.

(23) SMV'er har fælles problemer, som 
ikke rammer større virksomheder i samme 
grad, med at opnå finansiering, finde 
kvalificeret arbejdskraft, lette den 
administrative byrde, indføre kreative og 
innovative løsninger, få adgang til 
markeder og fremme 
internationaliseringsaktiviteter. 
Programmet bør afhjælpe sådanne 
markedssvigt proportionalt uden at forvride 
konkurrencen på det indre marked unødigt.
Programmet bør navnlig skabe passende 
betingelser for indførelse af teknologisk 
og organisatorisk innovation i 
produktionsprocesserne med fokus på 
særlige former for SMV'er såsom 
mikrovirksomheder, virksomheder, der 
beskæftiger sig med håndværk, 
selvstændige, liberale erhverv og 
socialøkonomiske virksomheder. Der bør 
ligeledes være fokus på de potentielle, 
nye, unge og kvindelige iværksættere og 
på andre særlige målgrupper såsom 
migranter og iværksættere, der tilhører 
socialt dårligt stillede eller sårbare 
grupper, som f.eks. personer med 
handicap.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Programmet bør støtte og fremme 
en innovationskultur og udvikle et 
økosystem, der kan fremme udviklingen 
af og væksten i virksomheder, navnlig 
mikrovirksomheder og innovative 
SMV'er, således at de bliver i stand til at 
imødegå udfordringerne i et stadigt mere 
konkurrencepræget og hurtigt miljø. 
Gennemgribende forandring af 
innovationsprocesser kræver udvikling af 
en åben innovationsmodel med øget 
forskningssamarbejde og deling af viden 
og intellektuel ejendomsret mellem 
forskellige organisationer. Programmet 
bør derfor sigte mod at støtte 
innovationsprocessen med nye 
samarbejdsorienterede 
forretningsmodeller, som fokuserer på 
netværkssamarbejde og integration af 
viden og ressourcer inden for 
fællesskabets organisatoriske rammer.

Begrundelse

Det er vigtigt at udvikle et innovationsøkosystem, som kan være en økonomisk katalysator.
Udvikling af innovationsøkosystemer, der fungerer som økonomiske katalysatorer.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Programmet bør adressere 
sådanne markedssvigt på en 
forholdsmæssig måde med særlig fokus 
på foranstaltninger, der direkte kommer 
SMV'er og virksomhedsnetværk til gode, 
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samtidig med at konkurrencen på det 
indre marked ikke fordrejes unødigt.

Begrundelse

Der bør i programmet tages hensyn til SMV'er og virksomhedsnetværk i forbindelse med alle 
dets aktiviteter.

Ændringsforslag 17

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 
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.

(24) Mange af Unionens problemer med 
konkurrenceevnen har at gøre med 
SMV'ers vanskeligheder med at opnå 
adgang til finansiering, fordi de mangler 
oplysninger, kæmper med at dokumentere 
deres kreditværdighed og ikke kan stille 
tilstrækkelig sikkerhed, eller simpelthen 
fordi de ved for lidt om eksisterende 
mekanismer, der har til formål at støtte 
deres aktiviteter på EU-plan, nationalt 
plan eller lokalt plan. Der opstår 
yderligere udfordringer med finansieringen
på grund af 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 18

Forslag til forordning
Betragtning 25
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at overvinde disse markedssvigt 
og sikre, at SMV'er fortsat spiller deres 
rolle som grundlaget for EU-økonomiens 
konkurrenceevne, har små og mellemstore 
virksomheder brug for ekstra støtte i form 
af gælds- og egenkapitalinstrumenter, som 
skal oprettes under InvestEU-fondens 
SMV-vindue, der er oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning [...]52. 
Lånegarantifaciliteten, der er indført i
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1287/201353, har en 
dokumenteret merværdi og forventes at yde 
et positivt bidrag til mindst 500 000 
SMV'er; der vil blive oprettet en efterfølger 
til denne facilitet under InvestEU-fondens 
SMV-vindue.

(25) For at overvinde disse markedssvigt 
og sikre, at SMV'er fortsat spiller deres 
rolle som grundlaget for EU-økonomiens 
konkurrenceevne og drivkraft for en 
bæredygtig økonomi, har små og 
mellemstore virksomheder brug for ekstra 
støtte i form af gælds- og 
egenkapitalinstrumenter, som skal oprettes 
under InvestEU-fondens SMV-vindue, der 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning [...]52. 
Lånegarantifaciliteten, der er indført i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1287/201353, har en 
dokumenteret merværdi og forventes at yde 
et positivt bidrag til mindst 500 000 
SMV'er; der vil blive oprettet en efterfølger 
til denne facilitet under InvestEU-fondens 
SMV-vindue. Der bør være mere fokus på 
bedre kommunikation og offentlige 
kampagner for at øge opmærksomheden 
blandt potentielle støttemodtagere på 
tilgængeligheden af programmet for 
SMV'er. For at øge bevidstheden om 
Unionens foranstaltninger til støtte for 
SMV'er bør foranstaltninger, der helt 
eller delvis finansieres af dette program, 
herunder via formidlere, omfatte EU's 
logo (flag) knyttet til en sætning, der 
anerkender den støtte, der er modtaget 
under COSME-programmet.

__________________ __________________

52 COM(2018) 439 final. 52 COM(2018) 439 final.

53 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. 
december 2013 om et program for 
virksomheders konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-
2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 
1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 33).

53 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. 
december 2013 om et program for 
virksomheders konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-
2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 
1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 33).
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) De politiske mål for dette program 
vil også blive adresseret via de finansielle 
instrumenter og budgetgarantien under 
InvestEU-fondens SMV-vindue. Finansiel 
støtte bør anvendes til at imødegå 
markedssvigt eller suboptimale 
investeringsforhold på en forholdsmæssig 
måde, og foranstaltninger bør ikke 
overlappe eller fortrænge privat 
finansiering eller fordreje konkurrencen på 
det indre marked. Foranstaltningerne bør 
have en tydelig europæisk merværdi.

(26) De politiske mål for dette program 
vil også blive adresseret via de finansielle 
instrumenter og budgetgarantien under 
InvestEU-fondens SMV-vindue. InvestEU-
fondens SMV-vindue bør have et centralt 
overordnet sted, der leverer oplysninger 
om programmet i alle medlemsstater, for 
at øge tilgængeligheden til og 
opmærksomheden omkring fondene for 
SMV'er. Finansiel støtte bør anvendes til at 
imødegå markedssvigt eller suboptimale 
investeringsforhold på en forholdsmæssig 
måde, og foranstaltninger bør ikke 
overlappe eller fortrænge privat 
finansiering eller fordreje konkurrencen på 
det indre marked og bør klart give 
additionalitet og øget synergi med andre 
europæiske programmer. 
Foranstaltningerne bør have en tydelig 
europæisk merværdi.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Foranstaltninger, der støttes af 
InvestEU-fonden gennem EU-segmentet 
eller medlemsstatssegmentet, bør ikke 
overlappe private finansieringer eller 
fortrænge disse eller forvride 
konkurrencen i det indre marked, men, 
hvad angår eksisterende lokale offentlige 
og private garantiordninger, fremme 
integreringen med disse ordninger med 
det prioriterede mål at styrke og udvide de 
reelle fordele for slutbrugerne (de 
SMV'er, der er omfattet af henstilling 
2003/361/EF) med henblik på at skabe en 
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reel additionalitet for interventionerne.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26b) Ud over adgang til finansiering er 
adgang til færdigheder af afgørende 
betydning, herunder er lederevner og 
viden vigtige faktorer for SMV'er, når de 
skal have adgang til eksisterende midler, 
innovere, konkurrere og vokse. Levering 
af finansielle instrumenter som foreslået i 
EUInvest bør derfor være ledsaget af 
udviklingen af hensigtsmæssige mentor-
og coachingordninger og levering af 
videnbaserede erhvervstjenester.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Programmet bør yde effektiv støtte 
til SMV'er gennem hele deres livscyklus. 
Det bør bygge på den unikke viden og 
ekspertise, der er udviklet vedrørende 
SMV'er og industrisektorer, og på lang 
tids erfaring med at arbejde sammen med 
europæiske, nationale og regionale 
interesserede parter. Denne støtte bør 
bygge videre på de vellykkede erfaringer
med Enterprise Europe-netværket som en 
one-stop-shop for at forbedre SMV'ers 
konkurrenceevne og udvikle deres 
forretning i og uden for det indre marked. 
Netværket har planer om fortsat at levere 
tjenesteydelser på vegne af andre EU-
programmer, navnlig Horisont 2020-
programmet, ved hjælp af disse 
programmers finansielle midler.
Mentorordningen for unge iværksættere 

(27) Programmet bør yde effektiv støtte 
til SMV'er gennem hele deres livscyklus og 
herved yde bistand lige fra 
projektforberedelse til kommercialisering 
og adgang til markedet og tilskynde til 
oprettelse af virksomhedsnetværk. Det bør 
bygge på den unikke viden og ekspertise, 
der er udviklet vedrørende SMV'er og 
økonomi- og iværksættersektorer, og på 
lang tids erfaring med at arbejde sammen 
med europæiske, nationale og regionale 
interesserede parter. Denne støtte bør 
bygge videre på erfaringerne med 
Enterprise Europe-netværket som en one-
stop-shop for at forbedre SMV'ers 
konkurrenceevne og udvikle deres 
forretning i og uden for det indre marked. 
Netværket har planer om fortsat at levere 
tjenesteydelser på vegne af andre EU-
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bør også fremover være det værktøj, der 
giver nye eller kommende iværksættere 
mulighed for at opnå erfaring fra 
erhvervslivet ved at matche dem med en 
erfaren iværksætter fra et andet land og 
således gøre det muligt at styrke deres 
iværksættertalent. Programmet bør 
endvidere stræbe efter at vokse og udvide 
sin geografiske dækning og dermed give 
iværksættere en bredere vifte af 
matchningsmuligheder som supplement til 
andre EU-initiativer, hvis det er relevant.

programmer, navnlig Horisont 2020-
programmet, ved hjælp af disse 
programmers finansielle midler. Det bør 
også støtte øget deltagelse af SMV'ers 
repræsentative organisationer i 
udviklingen af politikinitiativer for det 
indre marked, som f.eks. offentlige udbud, 
standardiseringsprocesser og ordninger 
vedrørende intellektuel ejendomsret. 
Netværket bør også øge antallet af 
foranstaltninger og yde mere målrettet 
rådgivning til SMV'er, udarbejde 
projekter og støtte netværkssamarbejde og 
teknologisk og organisatorisk omstilling. 
Netværket bør også forbedre samarbejdet 
og forbindelsen med andre 
rådgivningsplatforme, der er etableret i 
det digitale program og investEU med 
hensyn til adgang til finansiering. Cosme-
foranstaltningerne i netværket bør også 
sigte mod at levere tjenesteydelser af høj 
kvalitet i hele Europa, med særlig vægt på 
aktivitetsområder og geografiske områder 
i Unionen, hvor netværkene og de 
formidlende interessenter ikke opnår de 
forventede resultater. Den vellykkede 
mentorordning for nye iværksættere –
Erasmus for unge iværksættere − bør også
fremover være det værktøj, der giver nye 
eller kommende iværksættere mulighed for 
at opnå erfaring fra erhvervslivet og med 
ledelse ved at matche dem med en erfaren 
iværksætter fra et andet land og således 
gøre det muligt at styrke deres 
iværksættertalent. Programmet bør vokse 
og udvide sin geografiske dækning og 
dermed give iværksættere en bredere vifte 
af matchningsmuligheder som supplement 
til andre EU-initiativer, hvis det er 
relevant. For at øge merværdien ved 
fremme af iværksætterinitiativer bør man 
være særlig opmærksom på iværksættere i 
mikrovirksomheder og på iværksættere, 
der har draget mindst fordel det 
eksisterende program, og hvor 
iværksætterkulturen fortsat ligger på et 
meget basalt niveau og står over for flere 
hindringer. Alt bør sættes ind for at sikre 
en geografisk afbalanceret fordeling af 
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midlerne.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Der bør gøres en større indsats for 
at reducere de administrative byrder og 
øge adgangen til programmerne for at 
reducere de omkostninger, som SMV'er 
og mikrovirksomheder har på grund af en 
kompliceret ansøgningsproces og krav om 
deltagelse. Medlemsstaterne bør også 
overveje at oprette en fælles 
informationscentral for virksomheder, der 
er interesseret i at bruge Unionens midler, 
som fungerer som én enkelt procedure. 
Evalueringsproceduren bør være så enkel 
og hurtig som muligt for at muliggøre 
rettidig anvendelse af de fordele, som 
programmet tilbyder.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Klynger er et strategisk redskab til 
støtte for SMV'ers konkurrenceevne og 
vækst, da de tilbyder et gunstigt 
erhvervsmiljø. Fælles klyngeinitiativer bør 
opnå kritisk masse, der gør det muligt at 
fremskynde SMV'ers vækst. Ved at 
forbinde specialiserede økosystemer skaber 
klynger nye forretningsmuligheder for 
SMV'er og får dem bedre integreret i de 
europæiske og globale strategiske 
værdikæder. Der bør ydes støtte til 
udvikling af tværnationale 
partnerskabsstrategier og gennemførelse af 
fælles aktiviteter med støtte fra den 
europæiske platform for klyngesamarbejde. 

(28) Klynger er et strategisk redskab til 
støtte for SMV'ers konkurrenceevne og 
vækst, da de tilbyder et gunstigt 
erhvervsmiljø, øger den bæredygtige 
udvikling af industrien og tjenesteydelser 
og styrker den økonomiske udvikling i 
regionerne gennem skabelse af 
arbejdspladser af høj kvalitet. Fælles 
klyngeinitiativer bør opnå kritisk masse, 
der gør det muligt at fremskynde SMV'ers 
vækst. Ved at forbinde specialiserede 
økosystemer skaber klynger nye 
forretningsmuligheder for SMV'er og får 
dem bedre integreret i de europæiske og 
globale strategiske værdikæder. Der bør 
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Der bør tilskyndes til bæredygtige 
partnerskaber med fortsat finansiering, hvis 
delmål for performance og deltagelse nås. 
Direkte støtte til SMV'er bør kanaliseres 
gennem klyngeorganisationer til følgende 
aktiviteter: indførelse af avancerede 
teknologier, nye forretningsmodeller, 
kulstoffattige og ressourceeffektive 
løsninger, kreativitet og design, 
opgradering af færdigheder, tiltrækning af 
talenter, fremskyndelse af iværksætteri 
samt internationalisering. Andre aktører 
med speciale i SMV-støtte bør inddrages 
for at fremme erhvervslivets 
transformation og gennemførelsen af 
strategier for intelligent specialisering. 
Programmet bør derfor bidrage til vækst og 
opbygge forbindelser til Unionens 
(digitale) innovationsknudepunkter og 
investeringer foretaget inden for rammerne 
af samhørighedspolitikken og Horisont 
Europa. Det kan også undersøges, om der 
kan opnås synergier med 
Erasmusprogrammet.

ydes støtte til udvikling af tværnationale 
partnerskabsstrategier og gennemførelse af 
fælles aktiviteter med støtte fra den 
europæiske platform for klyngesamarbejde. 
Der bør tilskyndes til bæredygtige 
partnerskaber med fortsat finansiering, hvis 
delmål for performance og deltagelse nås. 
Direkte støtte til SMV'er bør kanaliseres 
gennem klyngeorganisationer til følgende 
aktiviteter: indførelse af avancerede 
teknologier, nye forretningsmodeller, 
løsninger, kreativitet og design, 
opgradering af færdigheder, tiltrækning af 
talenter, fremskyndelse af iværksætteri 
samt internationalisering. Andre aktører 
med speciale i SMV-støtte bør inddrages 
for at fremme erhvervslivets 
transformation og gennemførelsen af 
strategier for intelligent specialisering. 
Programmet bør derfor bidrage til 
bæredygtig økonomisk udvikling og 
opbygge forbindelser til Unionens 
(digitale) innovationsknudepunkter og 
investeringer foretaget inden for rammerne 
af samhørighedspolitikken og Horisont 
Europa. Det kan også undersøges, om der 
kan opnås synergier med 
Erasmusprogrammet.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Programmet kan bidrage til at 
styrke og/eller forbedre 
mikrovirksomheders samt små og 
mellemstore virksomheders forhold til 
universiteter, forskningsinstitutioner og 
andre institutioner, som arbejder med 
skabelse og formidling af viden. Dette 
forhold kan bidrage til at forbedre 
virksomhedernes evne til at imødegå de 
strategiske udfordringer, som den nye 
internationale verden er med til at skabe.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28b) SMV'er har på grund af deres 
mindre størrelse særlige hindringer for 
vækst og har meget svært ved at vokse og 
opskalere nogle af deres 
forretningsaktiviteter. Unionen har ydet 
støtte til opskalering af aktiviteter, der 
fokuserer på innovation inden for 
forskning, hovedsagelig gennem SMV-
instrumentet og det nylige pilotprojekt 
med Det Europæiske Innovationsråd 
under Horisont 2020-programmet. På 
grundlag af arbejdsmetoderne i og 
erfaringerne med SMV-instrumentet bør 
programmet for det indre marked også 
yde støtte til SMV'ers 
opskaleringsaktiviteter, der supplerer det 
nye Europæiske Innovationsråd med dets 
særlige fokus på banebrydende 
innovation under Horisont Europa. 
Opskaleringsforanstaltningerne for 
SMV'er under dette program bør f.eks. 
fokusere på at hjælpe SMV'er med at 
opskalere gennem kommercialisering, 
internationalisering og markedsdrevne 
muligheder.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Kreativitet og innovation har 
afgørende betydning for konkurrenceevnen 
i Unionens industrielle værdikæder. De er 
katalysatorer for industriel modernisering 
og bidrager til intelligent, inklusiv og 
bæredygtig vækst. Men SMV'ers 

(29) Kreativitet og innovation, 
teknologisk og organisatorisk omstilling, 
større bæredygtighed med hensyn til 
produktionsprocesser, navnlig ressource-
og energieffektivitet, har afgørende 
betydning for konkurrenceevnen i 
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anvendelse heraf halter bagefter. 
Programmet bør derfor støtte målrettede 
foranstaltninger, netværk og partnerskaber 
for kreativitetsdreven innovation i hele den 
industrielle værdikæde.

Unionens industrielle værdikæder. De er 
katalysatorer for modernisering af 
erhvervs- og industrisektorerne og 
bidrager til intelligent, inklusiv og 
bæredygtig vækst. Men SMV'ers 
anvendelse heraf halter bagefter. 
Programmet bør derfor støtte målrettede 
foranstaltninger, netværk og partnerskaber 
for kreativitetsdreven innovation i hele den 
industrielle værdikæde.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Anerkender, at SMV-instrumentet 
i Horisont 2020 har været yderst vellykket 
for iværksættere både gennem 
tilskudsfase 1 og 2 til at fremme deres nye 
forretningsidé og afprøve og udvikle en 
prototype. Selv om udvælgelsesprocessen 
allerede er meget streng, er der stadig 
mange rigtig gode projekter, der ikke kan 
blive finansieret på grund af begrænsede 
økonomiske ressourcer. Gennemførelse 
inden for rammerne af SMV-agenturet 
EASME har fungeret meget effektivt. Selv 
om fokus i det pågældende program er på 
højteknologiske projekter, bør dette 
program udvide metoderne til alle typer 
vækst-SMV'er.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29b) Cosme-foranstaltningerne bør 
også fokusere på sektorer, der er 
karakteriseret ved et betydeligt 
vækstpotentiale og socialt potentiale og 
har en stor andel af SMV'er. Turisme er 
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en særlig sektor i Unionens økonomi, som 
bidrager væsentligt til Unionens BNP og 
hovedsageligt drives af SMV'er. Unionen 
bør fortsætte og øge foranstaltningerne til 
støtte for de særlige forhold i denne 
sektor.

Begrundelse

Programmet bør fokusere på turistsektoren på baggrund af dens betydning i europæisk 
sammenhæng.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Europæiske standarder spiller en 
vigtig rolle på det indre marked. De er af 
vital betydning for virksomheders 
konkurrenceevne, navnlig SMV'ers. De er 
også et vigtigt værktøj til støtte for EU-
lovgivning og -politikker på en række 
vigtige områder såsom energi, 
klimaændringer, informations- og 
kommunikationsteknologi, bæredygtig 
ressourceudnyttelse, innovation, 
produktsikkerhed, forbrugerbeskyttelse, 
arbejdstageres sikkerhed og arbejdsforhold 
samt den aldrende befolkning og bidrager 
således positivt til samfundet som helhed.

(30) Europæiske standarder spiller en 
vigtig rolle på det indre marked. De er af 
vital betydning for virksomheders 
konkurrenceevne, navnlig SMV'ers. De er 
også et vigtigt værktøj til støtte for EU-
lovgivning og politikmål på en række 
vigtige områder såsom at sætte fart på 
omstillingen til renere energi, håndtere
klimaændringer, miljøbeskyttelse, 
forbedret luft- og vandkvalitet, 
informations- og 
kommunikationsteknologi, bæredygtig 
ressourceudnyttelse og -genbrug,
teknologisk og social innovation, 
produktsikkerhed, forbrugerbeskyttelse, 
arbejdstageres sikkerhed og arbejdsforhold 
samt den aldrende befolkning og bidrager 
således positivt til samfundet som helhed.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Der bør i alle relevante initiativer 
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og foranstaltninger, der er omfattet af 
programmet, tages højde for principperne 
om gennemsigtighed og lige muligheder 
for kvinder og mænd. I disse initiativer og 
foranstaltninger bør der ligeledes tages 
hensyn til respekten for 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Programmet bør fremme synergier 
og komplementaritet med hensyn til 
SMV'er og støtte til iværksætteri under 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
[...]69. Endvidere vil SMV-vinduet under 
InvestEU-fonden, der er oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) [...]70, garantere støtte i form af lån og 
egenkapital for at øge adgangen til og 
tilgængeligheden af finansiering for 
SMV'er. Programmet bør ligeledes 
tilstræbe synergier med rumprogrammet, 
som er oprettet ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) [...]71, med 
hensyn til at tilskynde SMV'er til at 
udnytte banebrydende innovation og andre 
løsninger, der er udviklet under disse 
programmer.

(65) Programmet bør fremme synergier, 
komplementaritet og additionalitet med 
hensyn til SMV'er og støtte til iværksætteri 
under Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
[...]69. Endvidere vil SMV-vinduet under 
InvestEU-fonden, der er oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU)70 [...], garantere støtte i form af lån og 
egenkapital for at øge adgangen til og 
tilgængeligheden af finansiering for 
SMV'er og mikrovirksomheder. 
Programmet bør ligeledes tilstræbe 
synergier med rumprogrammet, som er 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) [...]71, med hensyn 
til at tilskynde SMV'er til at udnytte 
banebrydende innovation og andre 
løsninger, der er udviklet under disse 
programmer.

__________________ __________________

69 COM(2018) 372 final. 69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final. 70 COM(2018) 439 final.

71 COM(2018) 447 final. 71 COM(2018) 447 final.

Begrundelse

Henvisning til additionalitet og mikrovirksomheder tilføjet.
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Programmet bør fremme synergi og 
komplementaritet med hensyn til 
programmet det digitale Europa, der er 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) [...]73, der tager 
sigte på at fremme digitaliseringen af 
Unionens økonomi og den offentlige 
sektor.

(67) Programmet bør fremme synergi og 
komplementaritet med hensyn til 
programmet det digitale Europa, der er 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) [...]73, der tager 
sigte på at fremme digitaliseringen af 
Unionens økonomi og den offentlige sektor
samt øget cybersikkerhed.

__________________ __________________

73 COM(2018) 434 final. 73 COM(2018) 434 final.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastlægges 
programmet for forbedring af det indre 
markeds funktion og virksomheders 
konkurrenceevne, herunder 
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders, og rammen 
for finansiering af udvikling, udarbejdelse 
og formidling af europæiske statistikker, jf. 
artikel 13 i forordning (EF) nr. 223/2009 (i 
det følgende benævnt "programmet").

Ved denne forordning fastlægges 
programmet for forbedring af det indre 
markeds funktion og virksomheders 
konkurrenceevne og bæredygtighed, 
herunder mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders samt 
socialøkonomiske virksomheders og 
virksomhedsnetværks, og rammen for 
finansiering af udvikling, udarbejdelse og 
formidling af europæiske statistikker, jf. 
artikel 13 i forordning (EF) nr. 223/2009 (i 
det følgende benævnt "programmet").

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) "socialøkonomisk virksomhed": 
en virksomhed, hvis primære målsætning 
er at have en social indvirkning frem for 
at generere overskud til sine ejere og 
aktionærer, som driver virksomhed ved at 
levere varer og tjenesteydelser til 
markedet, og som forvaltes på en åben og 
ansvarlig måde under inddragelse af de 
arbejdstagere, forbrugere og aktionærer;

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) "lokal offentlig virksomhed": en 
lille lokal offentlig servicevirksomhed, der 
opfylder SMV-kriterierne og varetager 
vigtige opgaver for lokalsamfundene;

Begrundelse

Lokale offentlige virksomheder er en form for iværksætteraktivitet med særlige karakteristika, 
der skal tages behørigt i betragtning i Cosme-programmet.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) "virksomhedsnetværk": 
iværksættere, der går sammen for at 
gennemføre et fælles projekt, idet to eller 
flere SMV'er i fællesskab udøver en eller 
flere økonomiske aktiviteter for at 
forbedre deres konkurrenceevne på 
markedet.
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Begrundelse

Virksomhedsnetværk er nogle meget vigtige aktører på det indre marked.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at forbedre det indre markeds 
funktion og navnlig at beskytte og styrke 
borgere, forbrugere og virksomheder, især 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), ved håndhævelse
af EU-retten, lettere markedsadgang, 
fastsættelse af standarder og ved fremme af 
menneskers, dyrs og planters sundhed og 
dyrevelfærd; samt at styrke samarbejdet 
mellem medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og mellem medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen og de decentraliserede EU-
agenturer

a) at forbedre det indre markeds 
konkurrenceevne og funktion ved at styrke 
det med lokale økonomier, afhjælpe 
ineffektivitet på markedet og lette 
håndhævelsen af Unionens retlige 
ramme, beskytte og styrke borgere, 
forbrugere og virksomheder, herunder 
arbejdsstyrken, især mikrovirksomheder,
små og mellemstore virksomheder, der 
bidrager til klimamålene og en bæredygtig 
industriel vækst, samt skabe betingelserne 
for stabil beskæftigelse af høj kvalitet, 
lettere markedsadgang, fastsættelse af 
standarder og ved fremme af menneskers, 
dyrs og planters sundhed og dyrevelfærd; 
samt at styrke samarbejdet og udveksle 
bedste praksis mellem medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og Kommissionen og de 
decentraliserede EU-agenturer

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at gøre det indre marked mere 
effektivt, fremme forebyggelse og fjernelse 
af hindringer, støtte udviklingen, 
gennemførelsen og håndhævelsen af EU-
retten på områderne det indre marked for 
varer og tjenesteydelser, offentligt udbud, 

a) at gøre det indre marked mere 
effektivt, fremme lokal økonomisk 
udvikling, fremme forebyggelse og 
fjernelse af hindringer, støtte udviklingen, 
gennemførelsen og håndhævelsen af EU-
retten på områderne det indre marked for 
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markedsovervågning samt på områderne 
selskabsret, aftaleret og ansvar uden for 
kontraktforhold, hvidvaskning af penge, fri 
bevægelighed for kapital, finansielle 
tjenesteydelser og konkurrence, herunder 
udvikling af styringsværktøjer

varer og tjenesteydelser, social økonomi 
og socialt iværksætteri, offentligt udbud, 
markedsovervågning samt på områderne 
selskabsret, aftaleret og ansvar uden for 
kontraktforhold, hvidvaskning af penge, fri 
bevægelighed for kapital, finansielle 
tjenesteydelser og konkurrence, herunder 
udvikling af styringsværktøjer

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 3 – 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 styrke både virksomhedernes 
konkurrenceevne og bæredygtighed med 
særlig fokus på SMV'er og opnå 
additionalitet gennem foranstaltninger
(Cosme-målsætninger) med særlig vægt 
på deres specifikke behov ved at

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) yde forskellige former for støtte til 
SMV'er, fremme vækst, fremme og 
oprettelse af SMV'er, herunder 
virksomhedsnetværk, udvikling af 
ledelsesmæssige færdigheder og fremme 
af vækstforanstaltninger, som vil give dem 
bedre adgang til markeder og 
internationaliseringsprocesser samt 
markedsføring af deres produkter og 
tjenesteydelser;
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme et gunstigt erhvervsklima 
og en gunstig ramme for SMV'er, 
mindske den administrative byrde, styrke 
sektorernes konkurrenceevne, sikre 
modernisering af industrien, herunder 
digital omstilling, og bidrage til en robust, 
energi- og ressourceeffektiv økonomi;

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – nr. iii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) fremme iværksætterkultur og 
bidrage til højkvalitetsuddannelse af 
SMV'ernes ansatte;

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – nr. iv (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) fremme nye forretningsmuligheder 
for SMV'er ved at afhjælpe strukturelle 
ændringer gennem målrettede 
foranstaltninger og andre innovative 
former for foranstaltninger såsom 
medarbejderovertagelse, der letter 
jobskabelse og kontinuiteten i 
virksomheder i områder, der er berørt af 
disse ændringer.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 5 514 000 000 
EUR i 2018-priser (6 211 000 000 EUR i 
løbende priser).

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
(3 122 000 000 i løbende priser) til den 
specifikke målsætning, som er omhandlet i 
artikel 3, stk. 2, litra b)

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 
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.

3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 
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. De samlede 
udgifter til administrativ og teknisk støtte 
vil være begrænsede, således at 
programmet i størst mulig omfang giver 
adgang til finansiering af 
foranstaltninger, der er omfattet af 
programmets mål, og må under ingen 
omstændigheder overstige 5 % af det 
samlede budget, der er omhandlet i artikel 



AD\1166549DA.docx 33/46 PE627.879v02-00

DA

4, stk. 1.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 frivillige 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.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilskud under programmet tildeles og 
forvaltes i overensstemmelse med 
finansforordningens afsnit VIII.

Tilskud under programmet tildeles og 
forvaltes i overensstemmelse med 
finansforordningens afsnit VIII. 
Kommissionen offentliggør de 
arbejdsprogrammer, der er vedtaget for 
hvert af de specifikke mål i artikel 2, stk. 
2, og angiver størrelsen af de tilskud, der 
skal tildeles.

Begrundelse

Dette er fast praksis i forbindelse med forvaltningen af EU-programmerne.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a



PE627.879v02-00 34/46 AD\1166549DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skabelse af de rette betingelser for 
styrkelse af alle aktører i det indre marked, 
herunder virksomheder, borgere og 
forbrugere, civilsamfundet og offentlige 
myndigheder gennem gennemsigtige 
oplysninger og oplysningskampagner, 
udveksling af bedste praksis, fremme af 
god praksis, udveksling og formidling af 
ekspertise og viden og tilrettelæggelse af 
uddannelsesaktiviteter

a) skabelse af de rette betingelser for 
styrkelse af alle aktører i det indre marked, 
herunder virksomheder, navnlig 
mikrovirksomheder og SMV'er, borgere 
og forbrugere, civilsamfundet og offentlige 
myndigheder gennem gennemsigtige 
oplysninger og oplysningskampagner, 
udveksling af bedste praksis, fremme af 
god praksis, udveksling og formidling af 
ekspertise og viden og tilrettelæggelse af 
uddannelsesaktiviteter

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indførelse af mekanismer, der gør 
det muligt for repræsentanter for borgere, 
forbrugere, slutbrugere, civilsamfundet og 
virksomheder i Unionen at bidrage til 
politiske drøftelser, politikker og 
beslutningstagning, navnlig ved at støtte de 
repræsentative organisationers funktion på 
nationalt plan og på EU-plan

b) indførelse af mekanismer, der gør 
det muligt for repræsentanter for borgere, 
forbrugere, slutbrugere, civilsamfundet, 
virksomheder og ansatte i Unionen at 
bidrage til politiske drøftelser, politikker 
og beslutningstagning, navnlig ved at støtte 
de repræsentative organisationers funktion 
på nationalt plan og på EU-plan

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) yde forskellige former for støtte til 
SMV'er

udgår

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lette SMV'ers adgang til markeder, 
hjælpe dem med at håndtere globale og 
samfundsmæssige udfordringer og 
virksomheders internationalisering og 
styrke Unionens industrielle lederskab i 
globale værdikæder, herunder Enterprise 
Europe-netværket

b) lette mikrovirksomheders, SMV'ers
og virksomhedsnetværks adgang til 
markeder, herunder markeder uden for 
Unionen, hjælpe dem med at håndtere 
globale, miljømæssige, økonomiske og 
samfundsmæssige udfordringer og 
virksomheders internationalisering, 
fremme støtte til dem i løbet af deres 
livscyklus og styrke Unionens 
iværksættermæssige og industrielle 
lederskab i globale værdikæder;

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) håndtere markedshindringerne og
administrative byrder og skabe et gunstigt 
erhvervsklima for at give SMV'er 
mulighed for at udnytte det indre marked

c) håndtere markedshindringerne, 
reducere administrative byrder, herunder 
mindskelse af hindringerne for etablering 
og opstart af virksomheder og skabe et 
gunstigt erhvervsklima for at gøre det 
muligt for mikrovirksomheder og SMV'er
at udnytte det indre marked, herunder 
adgang til finansiering; og etablere 
passende vejlednings, mentor- og 
coachingordninger for videnbaserede 
erhvervstjenester;

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme virksomheders vækst, 
herunder udvikling af færdigheder, og
industriel omstilling i alle fremstillings- og 
servicesektorer

d) fremme bæredygtige 
virksomheders udvikling og vækst, øge 
mikrovirksomheders og SMV'ers 
bevidsthed om EU-lovgivningen, herunder 
EU's miljø- og energibestemmelser, 
opgradere deres udvikling af færdigheder
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og kvalifikationer samt fremme nye 
forretningsmodeller og ressourceeffektive 
værdikæder, som fremmer bæredygtig,
industriel, teknologisk og organisatorisk
omstilling i alle fremstillings- og 
servicesektorer;

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) støtte konkurrenceevnen i 
virksomheder og alle sektorer i økonomien 
og støtte SMV'ers indførelse af innovation 
og værdikædesamarbejde gennem 
strategisk forbindelse af økosystemer og 
klynger, herunder det fælles 
klyngeinitiativ

e) styrke konkurrenceevnen og 
bæredygtigheden i virksomheder og alle 
sektorer i økonomien og støtte
mikrovirksomheders og SMV'ers 
indførelse af teknologisk, organisatorisk 
og social innovation, der styrker 
virksomhedernes sociale ansvar og 
værdikædesamarbejde gennem strategisk 
forbindelse af økosystemer og klynger, 
herunder det fælles klyngeinitiativ

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme iværksætterklima og 
iværksætterkultur, herunder
mentorordninger for nye iværksættere og 
støtte til nystartede virksomheder, 
forretningsmæssig bæredygtighed og 
vækstvirksomheder.

f) fremme iværksætterklima og 
iværksætterkultur, udvidelse af
mentorordninger for nye iværksættere og 
støtte til nystartede virksomheder, 
forretningsmæssig bæredygtighed og 
vækstvirksomheder med særligt fokus på 
nye potentielle iværksættere (dvs. unge, 
kvinder) samt andre særlige målgrupper 
såsom socialt dårligt stillede eller sårbare 
grupper.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen kan støtte følgende 
specifikke foranstaltninger til støtte for 
litra a) til f) med henblik på at

i) fremskynde, støtte og udvide 
rådgivningstjenester gennem Enterprise 
Europe-netværket for at yde integrerede 
one-stop-shop-erhvervsstøttetjenester til 
SMV'er i EU, der søger at udnytte 
mulighederne på det indre marked og 
tredjelande, samt ved at overvåge, at 
sidstnævnte tilbyder det samme 
kvalitetsniveau i alle medlemsstaterne;

ii) støtte oprettelsen af 
virksomhedsnetværk;

iii) støtte og udvide 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;

iv) støtte SMV'ers vækst gennem 
omfattende erhvervsudvidelsesprojekter 
baseret på markedsdrevne muligheder 
(vækstinstrumentet for SMV'er)

v) støtte sektorspecifikke aktiviteter i 
områder, der er karakteriseret ved en stor 
andel af mikrovirksomheder og SMV'er 
og et stort bidrag til Unionens BNP, som 
f.eks. turistsektoren.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. De foranstaltninger, der træffes 
via Enterprise Europe-netværket som 
omhandlet i punkt 3a) (nyt), kan bl.a. 
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omfatte:

i) fremme af SMV'ers internationalisering 
og identifikation af erhvervspartnere i det 
indre marked, grænseoverskridende 
erhvervssamarbejde om FoU-, teknologi-, 
videns- og 
innovationsoverførselpartnerskaber;

ii) tilvejebringelse af information, 
vejledning og personlig rådgivning om 
EU-retten, EU-finansieringsmuligheder 
samt EU-initiativer, der har indvirkning 
på erhvervslivet, herunder aspekter 
vedrørende beskatning, 
ejendomsrettigheder, miljø og 
energirelaterede forpligtelser, 
arbejdsmarkedet og social sikring

iii) lettere adgang for SMV'er til 
ekspertise inden for miljø, klima, 
energieffektivitet og energimæssig 
ydeevne;

iv) udbygning af netværket med andre 
informations- og rådgivningsnetværk i 
Unionen og medlemsstaterne, navnlig 
Eures, EU's innovationscentre og 
InvestEU-rådgivningsplatformen.

Tjenester, der ydes af netværket på vegne 
af andre EU-programmer, finansieres af 
disse programmer.

Kommissionen prioriterer 
foranstaltninger i netværket til at forbedre 
dele eller elementer heraf, som ikke 
opfylder minimumsstandarderne, med 
henblik på at yde en ensartet støtte til 
mikrovirksomheder og SMV'er i hele EU.

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om fastsættelse 
af indikatorer og minimumsstandarder 
med henblik på at måle netværkets 
virkning i forhold til Cosme-
foranstaltningernes specifikke mål og 
effektivitet.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
21, stk. 2.
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Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 20 med 
henblik på at supplere yderligere former 
for støtte til SMV'er, der ikke er 
omhandlet i dette stykke.

Disse delegerede retsakter skal overholde 
målene i denne forordning, navnlig de i 
artikel 3, stk. 2, fastsatte Cosme-
målsætninger.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retlige enheder, der er etableret i et 
tredjeland, der ikke er associeret til 
programmet, kan deltage i følgende 
foranstaltninger:

Kommissionen kan tillade, at retlige 
enheder, der er etableret i et tredjeland, der 
ikke er associeret til programmet, deltager
i følgende foranstaltninger:

Begrundelse

Dette instrument bør primært have fokus på at yde støtte til europæiske støttemodtagere. Der
kan tillades nogle undtagelser for enheder, der er etableret i tredjelande, for at gavne 
europæiske SMV'er og forbrugerorganisationer, men dette bør afgøres i hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvælgelses- og tildelingskriterier Udvælgelse

Begrundelse

I artiklen henvises der faktisk kun til evaluering.
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kan modtage støtte fra Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Socialfond Plus eller Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne i henhold til artikel [67], 
stk. 5, i forordning (EU) XX [forordningen 
om fælles bestemmelser] og artikel [8] i 
forordning (EU) XX [finansiering, 
forvaltning og overvågning af den fælles 
landbrugspolitik], forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
det pågældende programs målsætninger. 
Reglerne for den fond, der yder støtte, 
anvendes.

kan modtage støtte fra Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Socialfond Plus eller Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne i henhold til artikel [67], 
stk. 5, i forordning (EU) XX [forordningen 
om fælles bestemmelser] og artikel [8] i 
forordning (EU) XX [finansiering, 
forvaltning og overvågning af den fælles 
landbrugspolitik] eller forordning (EU) 
XX [om programmet for et digitalt 
Europa], navnlig målet om højtudviklede 
IT-færdigheder, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
det pågældende programs målsætninger. 
Reglerne for den fond, der yder støtte, 
anvendes.

Begrundelse

Der skal sikres samordning med programmet for et digitalt Europa for at opnå en samlet EU-
strategi for SMV'er.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om fastsættelse 
af arbejdsprogrammer, som omfatter 
Cosme-foranstaltningerne, og om 
gennemførelse af den specifikke 
målsætning, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra b). Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 
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2. Ud over elementerne i stk. 1 indeholder 
arbejdsprogrammet:

i) en angivelse af det tildelte beløb til hver 
foranstaltning, der skal finansieres;

ii) en vejledende tidsplan for 
gennemførelsen

iii) henvisninger til andre 
foranstaltninger på EU-plan, som er ved 
at blive gennemført, og som kan være af 
interesse for SMV'er og netværket inden 
for rammerne af andre EU-programmer 
eller -foranstaltninger.

Arbejdsprogrammet og foranstaltningerne 
skal også offentliggøres på netværkets 
kontaktpunkters websteder, hvis sådanne 
findes. Dette er navnlig vigtigt for 
foranstaltninger rettet mod SMV'er.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen udarbejder inden 
udgangen af januar 2021 en ramme for 
gennemførelsen af Cosme-
foranstaltningen med en tidsplan for 
arbejdsprogrammerne og indkaldelserne, 
deres emner og den bevilgede finansiering 
og andre oplysninger, der er nødvendige 
for at sikre gennemsigtighed og 
forudsigelighed i hele programperioden 
og øge projekternes kvalitet.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Evalueringer gennemføres i så god 
tid, at resultaterne kan indgå i 

1. Evalueringer gennemføres i så god 
tid, at resultaterne kan indgå i 



PE627.879v02-00 42/46 AD\1166549DA.docx

DA

beslutningsprocessen. beslutningsprocessen, og mindst hvert 
andet år.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midtvejsevalueringen af 
programmet foretages, når der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger om programmets 
gennemførelse, og senest fire år efter 
påbegyndelsen af programmets 
gennemførelse.

2. Midtvejsevalueringen af 
programmet foretages, når der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger om programmets 
gennemførelse på basis af den 
overvågning, der er gennemført i henhold 
til artikel 20, og senest fire år efter 
påbegyndelsen af programmets 
gennemførelse. Den skal også omfatte en 
omfattende evaluering af procedurerne, 
målsætningerne og
støtteberettigelseskriterierne for 
prioriteterne i den igangværende 
finansieringsperiode. Med udgangspunkt 
i resultaterne af denne midtvejsevaluering 
stilles der forslag til henstillinger til en 
revision af programmet.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler 
anerkender EU-midlernes oprindelse og 
sikrer synligheden af disse (navnlig ved 
fremstød for foranstaltningerne og disses 
resultater) gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

1. Modtagere af EU-midler sikrer 
gennemsigtighed og anerkender EU-
midlernes oprindelse og sikrer synligheden 
af disse (navnlig ved fremstød for 
foranstaltningerne og disses resultater) 
gennem sammenhængende, virkningsfulde 
og målrettede oplysninger, som er afpasset 
forholdsmæssigt efter forskellige 
modtagergrupper, herunder medierne og 
offentligheden på lokalt plan.
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Begrundelse

Det skal sikres, at resultaterne af programmet er synlige i lokalsamfundene, for at forbedre 
kendskabet til EU's bidrag til det europæiske samfunds velfærd.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag IV – kolonne 2 – række 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 — Antal SMV'er, der modtager støtte 1 - Antal SMV'er, der modtager støtte fra 
programmet og netværket.

2 — Antal støttede virksomheder, der har 
indgået virksomhedspartnerskaber.

2 — Antal støttede virksomheder, der har 
indgået virksomhedspartnerskaber.

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

2b - Tids- og omkostningsbesparelser i 
forbindelse med oprettelse af en SMV.

2c - Antal oprettede virksomhedsnetværk i 
forhold til referencescenariet

2d - Antal medlemsstater, der anvender 
SMV-testen

2e - Stigning i antallet af medlemsstater, 
som har en one-stop-shop for nystartede 
virksomheder

2f - Stigning i andelen af SMV'er, der 
eksporterer, og stigning i andelen af 
SMV'er, der eksporterer til lande uden for 
Unionen, i forhold til referencescenariet

2g - Stigning i antallet af medlemsstater, 
der indfører iværksætterløsninger rettet 
mod potentielle, unge, nye og kvindelige 
iværksættere samt andre særlige 
målgrupper, i forhold til 
referencescenariet

2h - Stigning i antallet af EU-borgere, der 
ønsker at blive selvstændige, i forhold til 
referencescenariet

2i - SMV'ers resultater med hensyn til 
bæredygtighed, som blandt andet skal 
måles på grundlag af stigningen i andelen 
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af SMV'er i Unionen, der udvikler blå 
økonomi og grønne produkter1a og 
tjenesteydelser, og forbedringen af deres 
ressourceeffektivitet (som kan omfatte 
energi, materialer eller vand, genbrug 
osv.) i forhold til referencescenariet.

* alle indikatorer skal sammenlignes med 
den nuværende situation i 2018.

__________________

1a Grønne produkter og tjenesteydelser er 
produkter og tjenesteydelser, der har en 
væsentlig funktion med hensyn til at 
reducere miljørisikoen og minimere 
forurening og ressourceforbrug. 
Produkter med miljøegenskaber 
(miljødesignede, miljømærkede, 
økologiske produkter og produkter med et 
højt indhold af genbrugsmateriale) er 
også medtaget. Kilde: Flash 
Eurobarometer 342, "SMV'er, 
ressourceeffektivitet og grønne 
markeder".
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