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KORTFATTAD MOTIVERING

Under de senaste åren har globaliseringen, finanskrisen och digitaliseringen med kraft slagit 
hårt mot den europeiska industrin och företagen, särskilt de små och medelstora företagen. 
Företagens utmaningar och möjligheter har blivit alltmer komplexa och behovet av innovation 
har blivit större än någonsin. Det är därför nödvändigt att vidta stödåtgärder på unionsnivå för 
att främja entreprenörskap, ge stöd i tekniska och organisatoriska omställningsprocesser och 
ge tillgång till krediter och finansiering. Det är bråttom att försöka bilda en miljö där sådan 
innovativ verksamhet kan skapas som kan fungera med den nya ekonomiska verkligheten och 
konkurrera på en alltmer global marknad. Detta blir möjligt först om institutionerna är villiga 
att samarbeta och ställer sin kompetens och sina resurser till förfogande, så att man bidrar till 
att forma ett nätverk som är specialiserat på stöd till egenföretagande. 

Det är också önskvärt att man väljer ut trovärdiga företagsidéer, och tillsammans med 
blivande entreprenörer lägger upp planer för hur man ska komma in på nya marknader. Ett 
nätverk för stöd till nyetablering av företag bör skapas på regional nivå genom särskilt 
anpassade utbildningskurser och rådgivningstjänster som backas upp av strategier för 
högeffektivt tekniskt stöd.

Därför välkomnar föredraganden fortsättningen av det nuvarande Cosmeprogrammet inom 
nästa fleråriga budgetram. Europaparlamentet och särskilt ITRE-utskottet ger sitt fulla stöd till 
åtgärder för att stödja små och medelstora företag i EU, med främjande av konkurrenskraften 
genom att undanröja hinder för marknadstillträde och ge tillgång till finansiering. I detta 
avseende har Cosmeprogrammet visat sig vara ett framgångsrikt EU-initiativ som åtnjuter 
stort erkännande bland de små och medelstora företagen (vilket bekräftas i kommissionens 
konsekvensbedömning). Föredraganden kan förstå skälen till programkoncentration, men blir 
ändå besviken över kommissionens beslut att under en enda rubrik sammanföra mycket 
olikartade program, eftersom det avsevärt minskar Cosmeprogrammets synlighet och tar 
fokus från innehållet i de åtgärder som ska finansieras enligt befintlig lagstiftning.

Därför föreslås flera ändringar av förordningen för att fylla vissa luckor mellan befintliga och 
föreslagna föreskrifter, och för att ge det nya Cosmeförslaget mer tyngd och värde. Bland 
annat ingår följande åtgärder:

• Att framhäva Cosmeprogrammets varumärke och profil, när och om det är lämpligt.
• Att utveckla de initiativ och åtgärder som kan finansieras avseende små och medelstora 
företag.
• Att återinföra hållbarhetskonceptet för små och medelstora företag.
• Att främja utvecklingen av företagsnätverk, bland annat för att göra det möjligt för 
mikroföretag att konkurrera på marknaden.
• Att fokusera på vissa grupper som har visat sig behöva ytterligare stöd för att verkligen våga 
satsa på företagandet, t.ex. unga företagare och kvinnor.
• Att ge stöd till initiativ inom vissa sektorer, såsom turismen, som har en hög andel små och 
medelstora företag och ger ett betydelsefullt bidrag till unionens BNP.
• Att öka budgeten för programmet i enlighet med parlamentets resolution av den 30 maj 2018 
om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel, samt införa vissa budgetramar för 
administrativa utgifter.
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• Att utveckla nätverket Enterprise Europe Network som en kontaktpunkt med samlade 
stödtjänster för företag, samtidigt som man inför vissa indikatorer och minimistandarder för 
nätverket.

Föredraganden vill betona den nya mångfalden inom det moderna näringslivet, där vi idag ser 
allt från starkt marknadsorienterade företag till organisationer som bedriver verksamhet utan 
vinstsyfte. Bland programmets stödmottagare vill föredraganden därför inkludera företag i 
den sociala ekonomin som genom sin karaktär kan räknas som små och medelstora företag, 
men som har förmåga att uppfinna nya och återuppliva gamla affärs- och företagsmodeller. 
Dessa företag har visat sig vara mer motståndskraftiga än de traditionella företagen tack vare 
sina rötter i lokalsamhället och för att de prioriterar sysselsättningen. Det är därför viktigt att 
stödja nya affärsmodeller, t.ex. att arbetstagarna tar över företaget (de som jobbar inom 
företaget köper det), med tanke på att företagen inom den sociala ekonomin sätter 
nätverksekonomin i ett helt nytt perspektiv. 

Det är också viktigt att betona behovet av att programmet inkluderar små lokala företag för 
offentliga tjänster bland stödmottagarna, om de uppfyller kriterierna för att betraktas som små 
och medelstora företag och utför uppgifter som är viktiga för lokalsamhället.

Föredraganden anser det nödvändigt att göra lagstiftningen avseende små och medelstora 
företag tydligare och lättare att förstå. Flera ändringsförslag har därför lagts fram för att 
förklara hur kommissionen går till väga för att bevilja bidrag i enlighet med 
budgetförordningen.

Även om förslaget tar upp villkoren för att små och medelstora företag i tredjeländer ska 
komma ifråga för programmet, vill föredraganden betona att programmet i första hand bör 
fokusera på företag som är baserade i EU, och på att hjälpa små och medelstora företag inom 
EU som försöker komma in på marknader i tredjeländer.

Förteckningen över föreslagna indikatorer för att mäta programmets effektivitet är för vag och 
skulle ge mycket lite information om Cosmeprogrammets effektivitet. Föredraganden skulle 
därför vilja införa nya indikatorer som är betydelsefulla utan att medföra alltför mycket 
byråkrati.

Slutligen vill föredraganden betona att programmet måste fungera som komplement till andra 
befintliga åtgärder för stöd till små och medelstora företag inom industri- och 
innovationspelaren, särskilt programmet InvestEU, som omfattar finansieringsinstrument för 
små och medelstora företag som för närvarande ingår i Cosmeprogrammet och instrumentet 
för små och medelstora företag som utgör en del av forskningsprogrammet Horisont.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den inre marknaden är en av 
unionens hörnstenar. Alltsedan starten har 
den inre marknaden i stor utsträckning 
bidragit till tillväxt, konkurrenskraft och 
sysselsättning. Den har skapat nya 
möjligheter och stordriftsfördelar för 
europeiska företag, framförallt för 
mikroföretag, små och medelstora företag 
(nedan kallade små och medelstora 
företag), och stärkt deras industriella 
konkurrenskraft. Den inre marknaden har 
bidragit till att skapa arbetsplatser och 
erbjudit konsumenterna ett större urval till 
lägre priser. Den fortsätter att vara en 
drivkraft för uppbyggnaden av en starkare, 
mer balanserad och rättvisare ekonomi. 
Den inre marknaden hör till unionens 
viktigaste landvinningar och är dess största 
tillgång i en alltmer globaliserad värld.

(1) Den inre marknaden är en av 
unionens hörnstenar. Alltsedan starten har 
den inre marknaden i stor utsträckning 
bidragit till tillväxt, ekonomisk utveckling, 
välstånd, konkurrenskraft och 
sysselsättning. Den har skapat nya 
möjligheter och stordriftsfördelar för 
europeiska företag, framförallt för 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag (nedan kallade små och medelstora 
företag), kluster, företagsnätverk och 
företagskonsortier, och stärkt deras 
industriella konkurrenskraft, och har också 
haft som mål att skapa och förstärka den 
värdekedja där företagen deltar i alla 
aspekter av processen. Den inre 
marknaden har bidragit till att skapa 
arbetsplatser och erbjudit konsumenterna 
ett större urval till lägre priser. Den 
fortsätter att vara en drivkraft för 
säkerställandet av ekonomisk tillväxt och
för uppbyggnaden av en starkare, mer 
balanserad och öppen, inkluderande samt
rättvisare ekonomi. Den inre marknaden 
hör till unionens viktigaste landvinningar 
och är dess största tillgång i en alltmer 
globaliserad värld och en central del i att 
lyckas med övergången till en resurs- och 
energieffektiv hållbar ekonomi.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den inre marknaden måste hela 
tiden anpassa sig till de snabba 
förändringarna i en omvärld präglad av den 
digitala revolutionen och globaliseringen. 

(2) Den inre marknaden måste hela 
tiden anpassa sig till de snabba 
förändringarna i en omvärld präglad av den 
digitala revolutionen, åtgärder för att 
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En ny era av digitala innovationer medför 
fortsättningsvis möjligheter för både
företag och enskilda individer, bidrar till 
skapandet av nya produkter och 
affärsmodeller, men utgör likväl en 
utmaning när det gäller reglering och 
tillämpning av lagstiftningen.

motverka klimatförändringarna och 
globaliseringen. En ny era av digitala 
innovationer och nya affärsmodeller från 
delningsekonomin fortsätter att medföra
möjligheter för företag, anställda och 
enskilda individer, skapar nya hållbara, 
mer resurs- och energieffektiva produkter, 
tjänster och affärsmodeller, men utgör 
likväl en möjlighet och en utmaning för 
arbetsstyrkan, för företagens 
konkurrenskraft och för reglering och 
tillämpning av lagstiftningen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det finns dock fortfarande hinder i 
vägen för en välfungerande inre marknad, 
och nya hinder dyker upp. Antagandet av 
regler utgör endast ett första steg på vägen, 
men lika viktigt är att få dem att fungera i 
praktiken. I sista hand är det här en fråga 
om EU-medborgarnas tilltro till unionen, 
dess förmåga att åstadkomma resultat och 
skapa arbetstillfällen och tillväxt, samtidigt 
som det allmänna intresset skyddas.

(4) Det finns dock fortfarande hinder i 
vägen för en välfungerande inre marknad, 
och nya hinder dyker upp. Antagandet av 
regler utgör endast ett första steg på vägen, 
men lika viktigt är att få dem att fungera i 
praktiken. Detta betyder i sista hand att 
man måste skapa goda förutsättningar för 
att se till att EU-medborgarna har tilltro 
till unionen, dess förmåga att åstadkomma 
resultat och dess förmåga att skapa 
arbetstillfällen av god kvalitet och hållbart 
välstånd, samtidigt som det allmänna 
intresset skyddas.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Flera olika program för insatser 
från unionens sida förekommer samtidigt 
inom områden som konkurrenskraften för 
företag, inklusive små och medelstora 
företag, konsumentskydd, kunder och 
slutanvändare av finansiella tjänster, 

(5) Flera olika program för insatser 
från unionens sida förekommer samtidigt 
inom områden som konkurrenskraften för 
företag, inklusive små och medelstora 
företag, konsumentskydd, kunder och 
slutanvändare av finansiella tjänster, 
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politiskt beslutsfattande som gäller 
finansiella tjänster och livsmedelskedjan. 
Viss ytterligare verksamhet finansieras 
direkt under budgetposterna för den inre 
marknaden. Det är nödvändigt att 
rationalisera och utnyttja synergier mellan 
olika åtgärder och att tillhandahålla 
smidigare och mer flexibla ramar för att 
finansiera verksamhet som syftar till att 
åstadkomma en välfungerande inre 
marknad på mest kostnadseffektiva sätt. 
Därför är det nödvändigt att inrätta ett nytt 
program som sammanför olika former av 
verksamhet som tidigare finansierats inom 
ramarna för de övriga programmen och 
andra relevanta budgetposter. Programmet 
ska också omfatta nya initiativ som syftar 
till att förbättra den inre marknadens 
funktion.

politiskt beslutsfattande som gäller 
finansiella tjänster och livsmedelskedjan. 
Viss ytterligare verksamhet finansieras 
direkt under budgetposterna för den inre 
marknaden. Det är nödvändigt att 
rationalisera och utnyttja synergier och 
komplementaritet mellan olika åtgärder, 
att skapa mervärde genom förbättrad 
additionalitet och att tillhandahålla 
smidigare och mer flexibla ramar för att 
finansiera verksamhet som syftar till att 
åstadkomma en välfungerande inre 
marknad som är effektiv, 
konsumentvänlig, och tar hänsyn till 
miljörelaterade och sociala aspekter. 
Därför är det nödvändigt att inrätta ett nytt
program som sammanför olika former av 
verksamhet som tidigare finansierats inom 
ramarna för de övriga programmen och 
andra relevanta budgetposter. Programmet 
ska också omfatta nya initiativ som syftar 
till att förbättra den inre marknadens 
funktion.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I programmet bör hänsyn också 
tas till de olika interventionernas 
mervärde för unionen, deras effektivitet 
och resultat, och god praxis bör bevaras 
och förbättras. Programmet bör även 
omfatta nya initiativ som syftar till att 
förbättra den inre marknadens funktion, 
öka den lokala ekonomiska utvecklingen 
och ingripa när risken för 
marknadsmisslyckande är mycket hög.

Motivering

Nya initiativ på området ekonomisk utveckling bör övervägas inom ramen för programmet.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är därför lämpligt att inrätta ett 
program för den inre marknaden, 
konkurrenskraft för företag, inklusive
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, och europeisk statistik (nedan 
kallat programmet). Programmet bör 
inrättas för en längd på sju år, från 2021 till 
2027.

(7) Det är därför lämpligt att inrätta ett 
program för den inre marknaden, 
konkurrenskraft och hållbarhet för företag, 
med särskild hänsyn tagen till
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, kluster, företagsnätverk, 
företagskonsortier och europeisk statistik 
(nedan kallat programmet). Programmet 
bör inrättas för en längd på sju år, från 
2021 till 2027.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Programmet bör stödja 
utformningen, genomförandet och 
tillämpningen av unionslagstiftningen till 
stöd för en välfungerande inre marknad. 
Programmet bör stödja skapandet av rätt 
förutsättningar för att stärka alla aktörer på 
den inre marknaden, såväl företagen, som 
EU-medborgarna, inklusive 
konsumenterna, samt det civila samhället 
och de offentliga myndigheterna. För detta 
ändamål bör programmet syfta till att 
säkerställa företagens konkurrenskraft, 
särskilt i fråga om de små och medelstora 
företagen, men också stödja tillämpningen
av konsumentskydd och
säkerhetsbestämmelser och höja 
medvetenheten hos företagen och de 
enskilda individerna genom att förse dem 
med rätt verktyg, kunskap och kompetens 
så att de kan fatta välgrundade beslut och 
för att stärka deras deltagande i 
utformningen av unionens politik. 
Dessutom bör programmet ha som syfte att 

(8) Programmet bör stödja 
utformningen, genomförandet och 
tillämpningen av unionslagstiftningen till 
stöd för en välfungerande och bättre inre 
marknad. Programmet bör stödja skapandet 
av rätt förutsättningar för att stärka alla 
aktörer på den inre marknaden, såväl 
företagen som de anställda, EU-
medborgarna, inklusive konsumenterna
och det civila samhället samt de offentliga 
myndigheterna, och bygga på 
framgångarna för det nuvarande 
programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag (Cosme). För detta ändamål bör 
programmet syfta till att säkerställa 
företagens konkurrenskraft, särskilt i fråga 
om de små och medelstora företagen, men 
också stödja skapandet av arbetstillfällen 
av god kvalitet, lokal ekonomisk 
utveckling, tillämpning av 
konsumentskydd, säkerhetsbestämmelser 
och miljönormer som ligger på hög nivå 
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främja rättsligt och administrativt 
samarbete, i synnerhet genom utbyte av 
bästa praxis och genom uppbyggnad av 
kunskaps- och kompetensbaser, inbegripet 
användningen av strategisk offentlig 
upphandling. Programmet bör också ha 
som syfte att stödja utvecklingen av 
högkvalitativa internationella standarder 
som stöder genomförandet av unionens 
lagstiftning. Det här omfattar även 
utformningen av standarder på området för 
finansiell rapportering och revision för att 
därigenom bidra till att unionens 
kapitalmarknader blir transparenta och 
välfungerande, samt till att stärka 
investerarskyddet. Programmet bör också 
stödja reglering och standardisering genom 
att säkerställa bredast möjliga deltagande 
av berörda parter. Målet för programmet 
bör även vara att stödja genomförandet av 
unionens lagstiftning och dess efterlevnad 
genom att sörja för en hög hälsoskyddsnivå 
för människor och djur och ett gott 
växtskydd i alla led i livsmedelskedjan och 
förbättra djurskyddet.

samt höja medvetenheten hos företagen 
och de enskilda individerna genom att 
förse dem med rätt information, verktyg, 
utbildning, kunskap och kompetens, så att 
de kan fatta välgrundade beslut och för att 
stärka deras deltagande i utformningen av 
unionens politik. Dessutom bör 
programmet ha som syfte att främja 
rättsligt och administrativt samarbete, i 
synnerhet genom utbyte av bästa praxis 
och genom uppbyggnad av kunskaps- och 
kompetensbaser, inbegripet användningen 
av strategisk offentlig upphandling och 
stöd till digitala kunskapscentrum. 
Programmet bör också ha som syfte att 
stödja utvecklingen av högkvalitativa 
internationella standarder som stöder 
genomförandet av unionens lagstiftning. 
Det här omfattar även utformningen av 
standarder på området för finansiell 
rapportering och revision för att därigenom 
bidra till att unionens kapitalmarknader blir 
transparenta och välfungerande, samt till 
att stärka investerarskyddet. Programmet 
bör också stödja reglering och 
standardisering genom att säkerställa 
bredast möjliga deltagande av berörda 
parter. Målet för programmet bör även vara 
att stödja genomförandet av unionens 
lagstiftning och dess efterlevnad genom att 
sörja för en hög hälsoskyddsnivå för 
människor och djur och ett gott växtskydd i 
alla led i livsmedelskedjan och förbättra 
djurskyddet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Sammanslagning av befintliga 
program bör inte leda till mindre klarhet 
och öppenhet. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör sträva efter att 
tillhandahålla lämplig information i god 
tid om programmen och öka 
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medvetenheten bland potentiella 
stödmottagare.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En modern inre marknad främjar 
konkurrens till fördel för konsumenter,
företag och anställda. Bättre utnyttjande av 
den ständigt föränderliga inre marknaden 
för tjänster bör vara till hjälp för 
europeiska företag när det gäller att skapa 
arbetstillfällen och växa över gränserna, 
medföra ett större urval av tjänster till 
bättre priser och upprätthålla höga 
standarder för både konsumenter och 
arbetstagare. För att detta ska gå att uppnå, 
bör programmet bidra till att undanröja 
återstående hinder och till att säkerställa ett 
regelverk som kan lämna utrymme för nya 
innovativa affärsmodeller.

(9) En modern inre marknad främjar 
högkvalitativa tjänster till fördel för 
konsumenter och företag och de anställdas 
arbetsvillkor. Den skapar ett fördelaktigt 
klimat för jobbskapande och ser även till 
att högkvalitativa tjänster av allmänt 
intresse fungerar bättre. Bättre utnyttjande 
av den ständigt föränderliga inre 
marknaden för tjänster bör vara till hjälp 
för europeiska företag när det gäller att 
skapa högkvalitativa arbetstillfällen och 
växa över gränserna, medföra ett större 
urval av tjänster till bättre priser och 
upprätthålla höga standarder för både 
konsumenter och arbetstagare. För att detta 
ska gå att uppnå, bör programmet bidra till 
att undanröja återstående hinder och till att 
säkerställa ett regelverk som kan lämna 
utrymme för nya innovativa affärsmodeller
som går att förena med en hög nivå av 
socialt skydd, som även omfattar 
företagare.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Nya utmaningar för regleringen och 
tillämpningen hänger samman med att 
omgivningen snabbt förändras i och med 
den digitala revolutionen, exempelvis när 
det gäller frågor som cybersäkerhet, 
sakernas internet eller artificiell intelligens. 
Om skada skulle uppstå är det viktigt att 

(11) Nya utmaningar för regleringen och 
tillämpningen hänger samman med att 
omgivningen snabbt förändras i och med 
den digitala revolutionen, exempelvis när 
det gäller frågor som cybersäkerhet, 
integritetspolicy och uppgiftsskydd, 
sakernas internet eller artificiell intelligens, 
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det finns stränga regler om produktsäkerhet 
och ansvarsskyldighet för att garantera att 
lämpliga motåtgärder vidtas som gör att 
EU-medborgarna, inklusive konsumenter 
och företag, gynnas av dessa regler. Därför 
bör programmet bidra till en snabb 
anpassning till produktansvarsregler för 
unionen, som främjar innovation, liksom 
en snabb tillämpning av dessa.

och relaterade etiska normer. Denna 
komplexa utmaning, som är teknisk, 
kulturell, organisatorisk och social, bör 
hanteras med stöd från alla berörda 
sektorer och aktörer. Om skada skulle 
uppstå är det viktigt att det finns stränga 
regler om produktsäkerhet och 
ansvarsskyldighet för att garantera att 
lämpliga motåtgärder vidtas som gör att 
EU-medborgarna, inklusive konsumenter 
och företag, får tillgång till och gynnas av 
dessa regler. Därför bör programmet bidra 
till en snabb anpassning till 
produktansvarsregler för unionen, som 
främjar innovation, liksom en snabb 
tillämpning av dessa.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Offentlig upphandling används av 
de offentliga myndigheterna för att ge 
valuta för pengarna när offentliga medel 
läggs ut, liksom för att bidra till en mer 
innovativ, hållbar, inkluderande och 
konkurrenskraftig inre marknad. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU49, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU50 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga 
grunden för att marknaden för offentlig 
upphandling, som står för 14 % av 
unionens bruttonationalprodukt, blir 
integrerad och fungerar effektivt för att 
gynna såväl offentliga myndigheter och 
företag, som medborgarna och 
konsumenterna. Programmet bör därför 
stödja åtgärder för att säkerställa en mer 
utbredd användning av strategisk offentlig 
upphandling, professionalisering av 
offentliga upphandlare, förbättrad tillgång 
till offentlig upphandling för små och 
medelstora företag, ökad öppenhet, 

(15) Offentlig upphandling används av 
de offentliga myndigheterna för att ge 
valuta för pengarna när offentliga medel 
läggs ut, liksom för att bidra till en mer 
innovativ, hållbar, inkluderande och 
konkurrenskraftig inre marknad. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU49, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU50 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga 
grunden för att marknaden för offentlig 
upphandling, som står för 14 % av 
unionens bruttonationalprodukt, blir 
integrerad och fungerar effektivt för att 
gynna såväl offentliga myndigheter och 
företag, som medborgarna och 
konsumenterna. Offentliga organ kan 
genom sin upphandlingspolicy skapa och 
stödja marknader för innovativa varor 
och tjänster. Programmet bör därför stödja 
åtgärder för att säkerställa en mer utbredd 
användning av strategisk offentlig 
upphandling, en mer systematisk 
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integritet och bättre data, stimulering av 
upphandlingens digitalisering och 
främjande av gemensamma upphandlingar, 
via stärkt samarbete med medlemsstaterna, 
förbättrad insamling av uppgifter och 
analys av data inklusive framtagning av 
specialiserade it-verktyg, stöd till utbyte av 
erfarenheter och god praxis, givande av 
vägledning, arbete för förmånliga 
handelsavtal och stärkt samarbete mellan 
nationella myndigheter samt lansering av 
pilotprojekt.

användning av kriterier inriktade på 
miljö, sociala normer och rättvis handel 
för att tilldela kontrakt, professionalisering
av offentliga upphandlare, förbättrad 
tillgång till offentlig upphandling för små 
och medelstora företag, företag inom den 
sociala ekonomin och nätverk för 
företagsorganisationer, ökad öppenhet, 
integritet och bättre data, stimulering av 
upphandlingens digitalisering och 
främjande av gemensamma upphandlingar, 
via stärkt samarbete med medlemsstaterna, 
förbättrad insamling av uppgifter och 
analys av data inklusive framtagning av 
specialiserade it-verktyg, stöd till utbyte av 
erfarenheter och god praxis, givande av 
vägledning, arbete för förmånliga 
handelsavtal och stärkt samarbete mellan 
nationella myndigheter samt lansering av 
pilotprojekt.

__________________ __________________

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 
243).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 
243).

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Programmet bör stödja (17) Programmet bör stödja 
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utvecklandet av unionens regelverk inom 
bolagsrätt och företagsstyrning, liksom i 
fråga om avtalsrätt, med syftet att göra 
företagandet mer effektivt och 
konkurrenskraftigt, samtidigt som berörda 
parter som påverkas av företagens 
operationer förses med skydd, och för att 
kunna reagera på politiska utmaningar som 
dyker upp. Det bör också garantera adekvat 
utvärdering, genomförande och tillämpning 
av det relevanta regelverket, informera och 
bistå berörda parter och främja 
informationsutbytet på området. 
Programmet bör vidare stödja 
kommissionens initiativ till förmån för en 
entydigt och anpassat regelverk för 
datadriven ekonomi och innovation. Dessa 
initiativ är nödvändiga för att stärka 
rättssäkerheten i fråga om avtalsrätt och 
rättsregler om ansvar utanför 
avtalsförhållanden, framförallt i fråga om 
ansvar och etik kopplade till nya former av 
teknik under utveckling, såsom sakernas 
internet, artificiell intelligens, robotteknik, 
3D-printing. Programmet bör arbeta för att 
stimulera utvecklingen av datadrivet 
företagande, eftersom det kommer att vara 
helt avgörande för vilken ställning 
unionens ekonomi intar i den globala 
konkurrensen.

utvecklandet av unionens regelverk inom 
bolagsrätt och företagsstyrning, liksom i 
fråga om avtalsrätt, med syftet att göra 
företagandet mer effektivt och 
konkurrenskraftigt, samtidigt som berörda 
parter som påverkas av företagens 
operationer förses med skydd, och för att 
kunna reagera på politiska utmaningar som 
dyker upp. Det bör också garantera adekvat 
utvärdering, genomförande och tillämpning 
av det relevanta regelverket, informera och 
bistå berörda parter och främja 
informationsutbytet på området. 
Programmet bör vidare stödja 
kommissionens initiativ till förmån för en 
entydigt och anpassat regelverk för 
datadriven ekonomi och innovation. Dessa 
initiativ är nödvändiga för att stärka 
rättssäkerheten i fråga om avtalsrätt och 
rättsregler om ansvar utanför 
avtalsförhållanden, framförallt i fråga om 
ansvar och etik kopplade till nya former av 
teknik under utveckling, såsom sakernas 
internet, artificiell intelligens, robotteknik, 
3D-printing. Programmet bör arbeta för att 
stimulera utvecklingen av datadrivet 
företagande, samtidigt som det garanterar 
ett starkt integritetsskydd, eftersom det 
kommer att vara helt avgörande för vilken 
ställning unionens ekonomi intar i den 
globala konkurrensen.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det är av allra största vikt att de 
europeiska företagens konkurrenskraft 
stärks samtidigt som lika spelregler och en 
inre marknad som är öppen och 
konkurrenskraftig garanteras. De små och 
medelstora företagen är motorn i Europas 
ekonomi, eftersom de utgör upp till 99 % 
av alla företag i Europa, står för två 
tredjedelar av arbetsplatserna och 

(22) Det är av allra största vikt att de 
europeiska företagens konkurrenskraft och 
hållbarhet stärks samtidigt som lika 
spelregler och en inre marknad som är 
öppen och konkurrenskraftig garanteras. 
De små och medelstora företagen är 
motorn i Europas ekonomi, eftersom de 
utgör upp till 99 % av alla företag i Europa, 
står för två tredjedelar av arbetsplatserna 
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väsentligen bidrar till skapandet av nya 
arbetstillfällen med en regional och lokal 
dimension.

och väsentligen bidrar till skapandet av nya 
arbetstillfällen, av hög kvalitet och inom 
alla sektorer och med en regional och 
lokal dimension, och därmed till den 
sociala sammanhållningen.

Små och medelstora företag är mycket 
viktiga för att fortsätta 
energiomställningen och bidrar till att 
uppnå unionens klimatmål enligt 
Parisavtalet. Programmet bör därför öka 
deras kapacitet att utveckla miljövänliga 
produkter och tjänster av hög kvalitet och 
stödja deras insatser för att öka 
resurseffektiviteten, i linje med principen 
om ”energieffektivitet först”. På så sätt 
bidrar programmet också till att förbättra 
unionens små och medelstora företags 
konkurrenskraft på den globala 
marknaden.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Små och medelstora företag har 
gemensamma utmaningar, som inte i 
samma mån påverkar större firmor, när det 
gäller att ordna finansiering, hitta 
yrkeskunnig arbetskraft, lätta på den 
administrativa bördan, utnyttja kreativitet 
och innovation, komma ut på marknaden 
och främja internationaliseringsåtgärder. 
Programmet bör ta itu med sådana 
marknadsmisslyckanden på ett 
proportionellt sätt, utan att detta på ett 
oskäligt sätt snedvrider konkurrensen på 
den inre marknaden.

(23) Små och medelstora företag har 
gemensamma utmaningar, som inte i 
samma mån påverkar större firmor, när det 
gäller att ordna finansiering, hitta 
yrkeskunnig arbetskraft, lätta på den 
administrativa bördan, utnyttja kreativitet 
och innovation, komma ut på marknaden 
och främja internationaliseringsåtgärder. 
Programmet bör ta itu med sådana 
marknadsmisslyckanden på ett 
proportionellt sätt, utan att detta på ett 
oskäligt sätt snedvrider konkurrensen på 
den inre marknaden. Programmet bör i 
synnerhet skapa lämpliga villkor för 
införande av teknisk och organisatorisk 
innovation i produktionsprocesserna 
genom att uppmärksamma särskilda 
former av små och medelstora företag 
som mikroföretag, hantverksföretag, 
egenföretagare, fria yrken och företag 
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inom den sociala ekonomin. 
Uppmärksamhet bör också ägnas 
potentiella, nya, unga och kvinnliga 
företagare samt andra särskilda 
målgrupper som äldre företagare, 
invandrare och företagare som tillhör 
socialt mindre gynnade eller utsatta 
grupper, t.ex. personer med 
funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Programmet bör stödja och främja 
en innovationskultur, och utveckla en 
miljö som är gynnsam för start av nya 
företag och som kan få dem att växa, i 
synnerhet innovativa mikroföretag samt 
små och medelstora företag som kan 
klara utmaningarna i en alltmer 
konkurrensutsatt och snabbt föränderlig 
situation. För en djupgående förändring 
av innovationsprocesserna krävs 
utveckling av en öppen 
innovationsmodell, med ökat 
forskningssamarbete och utbyte av 
kunskap och immaterialrätt mellan olika 
organisationer. Programmet bör därför 
syfta till att stödja en innovationsprocess 
som införlivar nya företagsmodeller för 
samarbete med inriktning på 
nätutveckling och integrering av kunskap 
och resurser inom organisationer och 
grupper.

Motivering

Det är viktigt att utveckla en innovationsmiljö som kan fungera som ekonomisk katalysator.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Programmet bör åtgärda 
marknadsmisslyckanden proportionellt, 
med särskilt fokus på åtgärder som direkt 
gynnar små och medelstora företag och 
företagsnätverk och samtidigt inte 
otillbörligt snedvrider konkurrensen på 
den inre marknaden.

Motivering

Programmet bör ta hänsyn till små och medelstora företag och företagsnätverk i all sin 
verksamhet.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Många av unionens 
konkurrenskraftsproblem har att göra med 
de små och medelstora företagens 
svårigheter i att få tillgång till finansiering 
eftersom de kämpar med att bevisa sin 
kreditvärdighet och har otillräckliga 
säkerheter. Ytterligare utmaningar vad 
gäller finansieringen uppkommer av de 
små och medelstora företagens behov att 
förbli konkurrenskraftiga genom att 
engagera sig i exempelvis digitalisering, 
internationalisering och 
innovationsfrämjande verksamhet samt 
höjning av personalens kompetens. 
Begränsad tillgång till finansiering har en 
negativ effekt på såväl företagens 
tillkomst, tillväxt och överlevnad, som på 
nya företagares beredskap att ta över 
livskraftiga företag i samband med 
företagsöverlåtelse.

(24) Många av unionens 
konkurrenskraftsproblem har att göra med 
de små och medelstora företagens 
svårigheter i att få tillgång till finansiering 
eftersom de saknar information, kämpar 
med att bevisa sin kreditvärdighet, har 
otillräckliga säkerheter eller helt enkelt på 
grund av låg medvetenhet om befintliga 
mekanismer som främjar deras 
verksamhet på EU-nivå eller på nationell 
eller lokal nivå. Ytterligare utmaningar 
vad gäller finansieringen uppkommer 
genom mikroföretagens mindre storlek 
och de små och medelstora företagens 
behov att förbli konkurrenskraftiga genom 
att engagera sig i exempelvis digitalisering, 
internationalisering och 
innovationsfrämjande verksamhet samt 
höjning av personalens kompetens. 
Begränsad tillgång till finansiering har en 
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negativ effekt såväl på företagens 
tillkomst, tillväxt och överlevnad som på 
nya företagares beredskap att ta över 
livskraftiga företag i samband med 
företagsöverlåtelse.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att överbrygga dessa 
marknadsmisslyckanden och säkerställa att 
de små och medelstora företagen 
fortsättningsvis kan inneha rollen som 
grundvalen för unionens ekonomiska 
konkurrenskraft, är de små och medelstora 
företagen i behov av extra stödåtgärder i 
form av skuld- och kapitalinstrument som 
inrättas inom ramen för delen avsedd för 
små och medelstora företag inom 
InvestEU-fonden inrättad enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
[…]52. Lånegarantiinstrumentet som 
inrättats genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1287/201353 har 
ett påvisat mervärde och förväntas bidra 
positivt till åtminstone 500 000 små och 
medelstora företag, en efterföljare kommer 
att inrättas inom InvestEU-fondens del för 
små och medelstora företag.

(25) För att överbrygga dessa 
marknadsmisslyckanden och säkerställa att 
de små och medelstora företagen 
fortsättningsvis kan inneha rollen som 
grundvalen för unionens ekonomiska 
konkurrenskraft och som drivkraften för 
en hållbar ekonomi, är de små och 
medelstora företagen i behov av extra 
stödåtgärder i form av skuld- och 
kapitalinstrument som inrättas inom ramen 
för delen avsedd för små och medelstora 
företag inom InvestEU-fonden inrättad 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning […]52. Lånegarantiinstrumentet 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1287/201353

har ett påvisat mervärde och förväntas 
bidra positivt till åtminstone 500 000 små 
och medelstora företag, en efterföljare 
kommer att inrättas inom InvestEU-
fondens del för små och medelstora 
företag. Större uppmärksamhet bör ägnas 
åt bättre kommunikation och offentliga 
kampanjer för att öka möjliga 
stödmottagares medvetenhet om små och 
medelstora företags tillgång till 
programmet. För att öka medvetenheten 
om unionens åtgärder till stöd för små 
och medelstora företag bör åtgärder som 
helt eller delvis finansieras genom detta 
program, inklusive mellanhänder, 
inbegripa det europeiska emblemet 
(flaggan) med en mening som anger att 
stöd erhållits genom Cosmeprogrammet.
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__________________ __________________

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

53 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1287/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av ett 
program för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag (2014–
2020) och om upphävande av beslut 
nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, 
s. 33).

53 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1287/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av ett 
program för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag (2014–
2020) och om upphävande av beslut 
nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, 
s. 33).

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) De politiska målen för detta 
program bör också hanteras med hjälp av 
finansieringsinstrument och 
budgetgarantier inom InvestEU-fondens 
del för små och medelstora företag. 
Ekonomiskt stöd bör användas för att ta itu 
med marknadsmisslyckanden eller 
bristfälliga investeringssituationer, på ett 
proportionellt sätt och utan att duplicera 
eller utestänga privat finansiering, eller 
snedvrida konkurrensen på den inre 
marknaden. Olika åtgärder bör ha ett klart 
europeiskt mervärde.

(26) De politiska målen för detta 
program bör också hanteras med hjälp av 
finansieringsinstrument och 
budgetgarantier inom InvestEU-fondens 
del för små och medelstora företag.
InvestEU-fondens del för små och 
medelstora företag bör ha ett centralt 
övergripande uppdrag att tillhandahålla 
information om programmet i varje 
medlemsstat för att öka tillgängligheten 
till och medvetenheten om medlen för små 
och medelstora företag. Ekonomiskt stöd 
bör användas för att ta itu med 
marknadsmisslyckanden eller bristfälliga 
investeringssituationer, på ett 
proportionellt sätt och utan att duplicera 
eller utestänga privat finansiering, eller 
snedvrida konkurrensen på den inre 
marknaden, och det bör på ett tydligt sätt 
erbjuda additionalitet och ökade 
synergieffekter med andra EU-program. 
Åtgärderna bör ha ett tydligt europeiskt 
mervärde.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) De åtgärder som stöds av 
InvestEU-fonden genom deltagande från 
EU eller från medlemsstaterna bör inte 
duplicera eller ersätta privata 
finansieringar och inte heller snedvrida 
konkurrensen på den inre marknaden, 
utan, med hänvisning till redan 
fungerande offentliga och privata lokala 
garantisystem, främja en integrering med 
dessa system, med som prioriterat mål att 
stärka och utvidga de faktiska fördelarna 
för slutmottagarna (små och medelstora 
företag enligt den definition som ges i 
rekommendation 2003/361/EG), så att en 
verklig additionalitet hos åtgärderna 
uppnås.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26b) Jämte tillgången till finansiering 
är även tillgången till kompetens, 
inklusive ledarkompetens, och kunskap 
avgörande faktorer för att små och 
medelstora företag ska få tillgång till 
befintliga medel, göra innovationer, 
konkurrera och växa. Inrättandet av de 
finansieringsinstrument som planeras 
inom ramen för InvestEU bör därför 
åtföljas av utarbetande av lämplig 
mentorsverksamhet och 
coachningsprogram samt införande av 
kunskapsbaserade företagstjänster.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Programmet bör förse små och 
medelstora företag med effektivt stöd 
genom hela deras livscykel. Det bör bygga 
på de unika kunskaper och den expertis 
som tillkommit vad gäller små och 
medelstora företag och de industriella 
näringarna och genom långvarig 
erfarenhet av arbetet med europeiska, 
nationella och regionala berörda aktörer. 
Detta stöd bör bygga på de lyckade
erfarenheterna av nätverket Enterprise 
Europe Network som en enda kontaktpunkt 
för att förbättra de små och medelstora 
företagens konkurrenskraft och utveckla 
deras verksamhet inom och utanför den 
inre marknaden. Detta nätverk planerar att 
fortsätta att förmedla tjänster för de övriga 
unionsprogrammens del, framförallt för 
programmet Horisont 2020, genom 
användning av de finansiella resurserna för 
dessa program. Mentorverksamheten för 
nya företagare bör också kvarstå som ett 
redskap för att göra det möjligt för nya 
eller blivande företagare att vinna 
erfarenheter av företagande genom att de 
matchas med erfarna företagare från andra 
länder och därigenom kan stärka 
färdigheterna i att driva företag. 
Programmet bör sträva till att ytterligare 
växa och utvidga sin geografiska 
omfattning och därmed erbjud företagarna 
en mer omfattande palett av möjligheter till 
matchning i komplementaritet med andra 
av unionens initiativ, där så är relevant.

(27) Programmet bör förse små och 
medelstora företag med effektivt stöd 
genom hela deras livscykel, och hjälpa till 
med allt från förberedande av projekt till 
saluföring och marknadstillträde samt 
uppmuntra bildandet av företagsnätverk. 
Det bör bygga på de unika kunskaper och 
den expertis som tillkommit vad gäller små 
och medelstora företag och ekonomiska 
och entreprenörsrelaterade sektorer och 
genom långvarig erfarenhet av arbetet med 
europeiska, nationella och regionala 
berörda aktörer. Detta stöd bör bygga på 
erfarenheterna av nätverket Enterprise 
Europe Network som en enda kontaktpunkt 
för att förbättra de små och medelstora 
företagens konkurrenskraft och utveckla 
deras verksamhet inom och utanför den 
inre marknaden. Detta nätverk planerar att 
fortsätta att förmedla tjänster för de övriga 
unionsprogrammens del, framförallt för 
programmet Horisont 2020, genom 
användning av de finansiella resurserna för 
dessa program. Det bör också stödja ett 
ökat deltagande för små och medelstora 
företags representativa organisationer i 
utvecklingen av politiska initiativ för den 
inre marknaden, som exempelvis offentlig 
upphandling, standardiseringsprocesser 
och system för immateriella rättigheter. 
Nätverket bör också öka antalet insatser, 
ge mer riktad rådgivning till små och 
medelstora företag, ta fram projekt och 
stödja nätverk samt teknisk och 
organisatorisk omställning. Nätverket bör 
även förbättra samarbetet och 
förbindelserna med andra knutpunkter 
för rådgivning som inrättats i det digitala 
programmet och InvestEU avseende 
tillgång till finansiering. 
Cosmeprogrammets verksamhet i 
nätverket bör också syfta till att 
tillhandahålla högkvalitativa tjänster i 
hela EU, med särskild hänsyn till 
verksamhetsområden och geografiska 
delar av unionen där nätverk och 
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förmedlande parter inte når förväntade 
resultat. Även den framgångsrika 
mentorverksamheten för nya företagare –
Erasmus för unga företagare – bör
kvarstå som ett redskap för att göra det 
möjligt för nya eller blivande företagare att
vinna erfarenheter av företagande och 
företagsledning genom att de matchas med 
erfarna företagare från andra länder och 
därigenom kan stärka färdigheterna i att 
driva företag. Programmet bör växa och 
utvidga sin geografiska omfattning och 
därmed erbjuda företagarna en mer 
omfattande palett av möjligheter till 
matchning i komplementaritet med andra 
av unionens initiativ, där så är relevant. 
För att öka det mervärde som tillkommer 
genom främjande av initiativ för 
företagande, bör särskild uppmärksamhet 
ägnas mikroföretagare och de som kunnat 
dra minst nytta av det befintliga 
programmet, och områden där 
entreprenörskulturen fortfarande är på en 
mycket låg nivå och möter fler hinder. 
Alla ansträngningar bör göras för att 
uppnå en geografisk fördelning av medlen
som är rimligt balanserad.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Ytterligare ansträngningar bör 
göras för att minska den administrativa 
bördan och öka tillgängligheten till 
programmen för att minska de kostnader 
små och medelstora företag samt 
mikroföretag drabbas av på grund av en 
komplicerad ansökningsprocess och 
deltagandekrav. Medlemsstaterna bör 
även överväga att inrätta ett enda 
informationscentrum som fungerar som 
en gemensam kontaktpunkt för företag 
som är intresserade av att använda 
unionsmedel. Utvärderingsförfarandet 
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bör vara så enkelt och snabbt som möjligt 
för att möjliggöra användning i god tid av 
de fördelar programmet erbjuder.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Kluster är ett strategiskt verktyg för 
att stödja konkurrenskraften hos och 
expansionen av små och medelstora 
företag, eftersom de skapar ett gynnsamt 
företagsklimat. Gemensamma 
klusterinitiativ borde leda till att man får 
den kritiska massa som krävs för att öka de 
små och medelstora företagens tillväxt. 
Genom att koppla samman specialiserade 
ekosystem skapar kluster nya 
affärsmöjligheter för små och medelstora 
företag och integrerar dem bättre i 
europeiska och globala strategiska 
värdekedjor. Utvecklingen av 
transnationella partnerskap och 
genomförandet av gemensam verksamhet, 
som stöds av den europeiska plattformen 
för klustersamarbete, bör stödjas. Hållbara 
partnerskap bör uppmuntras genom fortsatt 
finansiering, om prestationen och delmålen 
uppnås. Direkt stöd till små och medelstora 
företag bör kanaliseras genom 
klusterorganisationer för införande av 
avancerad teknik, nya affärsmodeller, 
koldioxidsnåla och resurseffektiva 
lösningar, kreativitet och design, 
anpassning av färdigheter, utvidgat 
entreprenörskap och internationalisering 
samt för att locka talanger. Andra aktörer 
som är specialiserade inom stöd till små 
och medelstora företag bör vara delaktiga 
för att underlätta en industriell omvandling 
och genomförandet av strategier för smart 
specialisering. Programmet bör därmed 
bidra till tillväxt och skapa kopplingar till 
unionens (digitala) innovationsnav och 
investeringar som görs inom 

(28) Kluster är ett strategiskt verktyg för 
att stödja konkurrenskraften hos och 
expansionen av små och medelstora 
företag, eftersom de skapar ett gynnsamt 
företagsklimat, ökar den hållbara 
utvecklingen av industri och tjänster och 
stärker regionernas ekonomiska 
utveckling genom att skapa 
arbetstillfällen av god kvalitet. 
Gemensamma klusterinitiativ borde leda 
till att man får den kritiska massa som 
krävs för att öka de små och medelstora 
företagens tillväxt. Genom att koppla 
samman specialiserade ekosystem skapar 
kluster nya affärsmöjligheter för små och 
medelstora företag och integrerar dem 
bättre i europeiska och globala strategiska 
värdekedjor. Utvecklingen av 
transnationella partnerskap och 
genomförandet av gemensam verksamhet, 
som stöds av den europeiska plattformen 
för klustersamarbete, bör stödjas. Hållbara 
partnerskap bör uppmuntras genom fortsatt 
finansiering, om prestationen och delmålen 
uppnås. Direkt stöd till små och medelstora 
företag bör kanaliseras genom 
klusterorganisationer för införande av 
avancerad teknik, nya affärsmodeller, 
lösningar, kreativitet och design, 
uppgradering av färdigheter, 
attraktionskraft för att locka talanger, 
utvidgat entreprenörskap och 
internationalisering. Andra aktörer som är 
specialiserade inom stöd till små och 
medelstora företag bör vara delaktiga för 
att underlätta en industriell omvandling och 
genomförandet av strategier för smart 
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sammanhållningspolitiken och Horisont 
Europa. Möjligheterna till synergieffekter 
med Erasmusprogrammet kan också 
utforskas.

specialisering. Programmet bör därmed 
bidra till en hållbar ekonomisk utveckling
och skapa kopplingar till unionens 
(digitala) innovationsnav och investeringar 
som görs inom sammanhållningspolitiken 
och Horisont Europa. Möjligheterna till 
synergieffekter med Erasmusprogrammet 
kan också utforskas.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Programmet kan bidra till att öka 
och/eller förbättra förbindelserna mellan 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag och universitet, 
forskningscentrum och andra 
institutioner som har anknytning till 
skapande och spridning av kunskap. 
Denna förbindelse kan bidra till att 
förbättra företagens kapacitet att hantera 
de strategiska utmaningar som den nya 
internationella omgivningen innebär.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28b) Små och medelstora företag möter 
på grund av sin mindre storlek särskilda 
tillväxthinder och har stora svårigheter att 
växa och expandera vissa delar av sin 
affärsverksamhet. Unionen har gett stöd 
för att trappa upp verksamhet som är 
inriktad på innovationer inom forskning, 
huvudsakligen genom instrumentet för 
små och medelstora företag och det 
senaste europeiska innovationsrådets 
pilotprojekt inom Horisont 2020-
programmet. På grundval av 
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arbetsmetoderna och erfarenheterna från 
instrumentet för små och medelstora 
företag bör programmet för den inre 
marknaden också tillhandahålla stöd för 
expanderande verksamheter för små och 
medelstora företag som kompletterar det 
nya EIC med särskild inriktning på 
banbrytande innovation inom Horisont 
Europa. Expansionsåtgärder för små och 
medelstora företag inom ramen för detta 
program bör inriktas bland annat på att 
hjälpa små och medelstora företag att 
växa genom kommersialisering, 
internationalisering och 
marknadsdrivande möjligheter.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Kreativitet och innovation är 
avgörande för konkurrenskraften hos 
unionens industriella värdekedjor. De är 
katalysatorer för industriell modernisering 
och bidrar till smart och hållbar tillväxt för 
alla. De små och medelstora företagens 
utnyttjande släpar dock fortfarande efter. 
Programmet bör därför stödja riktade 
åtgärder, nätverk och partnerskap för 
kreativitetsdriven innovation i hela den 
industriella värdekedjan.

(29) Jämte kreativitet och innovation är 
teknisk och organisatorisk omvandling, 
en förbättrad hållbarhet med avseende på 
produktionsprocesser, i synnerhet 
förbättrad resurs- och energieffektivitet, 
avgörande för konkurrenskraften hos 
unionens industriella värdekedjor. De är 
katalysatorer för företags- och 
industrisektorns modernisering och bidrar 
till smart och hållbar tillväxt för alla. De 
små och medelstora företagens utnyttjande 
släpar dock fortfarande efter. Programmet 
bör därför stödja riktade åtgärder, nätverk 
och partnerskap för kreativitetsdriven 
innovation i hela den industriella 
värdekedjan.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Det ska erkännas att instrumentet 
för små och medelstora företag, Horisont 
2020, har varit ytterst framgångsrikt för 
företagare genom bidrag inom ramen för 
både fas 1 och fas 2 när det gäller att 
främja deras nya affärsidéer och testa och 
utveckla prototyper. Även om 
urvalsprocessen redan är mycket rigorös 
är det fortfarande många projekt som inte 
kan finansieras på grund av begränsade 
finansiella resurser. Genomförandet inom 
ramen för genomförandeorganet för små 
och medelstora företag, Easme, har 
fungerat mycket väl. Inriktningen i detta 
program ligger på högteknologiska 
projekt, men detta program bör utöka 
metodiken till alla typer av expanderande 
små och medelstora företag.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29b) Cosmeprogrammets åtgärder bör 
också inriktas på sektorer som 
kännetecknas av betydande tillväxt, social 
potential och en hög andel små och 
medelstora företag. Turism är en speciell 
sektor inom unionens näringsliv som i 
hög grad bidrar till unionens BNP och 
främst drivs av små och medelstora 
företag. EU bör fortsätta med och öka 
åtgärderna till stöd för de särskilda 
förhållandena i denna sektor.

Motivering

Programmet bör inriktas på turistnäringen med tanke på dess betydelse i ett europeiskt 
sammanhang.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Europeiska standarder spelar en 
viktig roll på den inre marknaden. De är av 
största betydelse för konkurrenskraften hos 
företag, framför allt små och medelstora 
företag. De är också ett mycket viktigt 
verktyg för att stödja unionens lagstiftning 
och politik på en rad viktiga områden, 
såsom energi, klimatförändringar, 
informations- och kommunikationsteknik, 
hållbar resursanvändning, innovation, 
produktsäkerhet, konsumentskydd, 
arbetstagarnas säkerhet och 
arbetsförhållanden samt en åldrande 
befolkning, och bidrar därmed positivt till 
samhället som helhet.

(30) Europeiska standarder spelar en 
viktig roll på den inre marknaden. De är av 
största betydelse för konkurrenskraften hos 
företag, framför allt små och medelstora 
företag. De är också ett mycket viktigt 
verktyg för att stödja unionens lagstiftning 
och politiska mål på en rad viktiga 
områden, såsom att påskynda 
energiomställningen, åtgärda 
klimatförändringar, miljöskydd, förbättrad 
luft- och vattenkvalitet, informations- och 
kommunikationsteknik, hållbar 
resursanvändning och resursåtervinning,
teknisk och social innovation, 
produktsäkerhet, konsumentskydd, 
arbetstagarnas säkerhet och 
arbetsförhållanden samt en åldrande 
befolkning, och bidrar därmed positivt till 
samhället som helhet.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Principerna om öppenhet och 
jämställdhet bör beaktas i samtliga 
program och åtgärder som omfattas av 
programmet. Respekten för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna bör också beaktas i dessa 
initiativ och åtgärder.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 65
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) Programmet bör främja 
synergieffekter och komplementaritet med 
stödet till små och medelstora företag och 
entreprenörskap inom ramen för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
som inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) [...]69. 
Dessutom kommer delen för små och 
medelstora företag i fonden InvestEU som 
inrättades genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) [...]70 att garantera 
skuldstöd och stöd till eget kapital för att 
förbättra tillgången till och utbudet av 
finansiering för små och medelstora 
företag. Programmet bör även eftersträva 
synergieffekter med rymdprogrammet som 
inrättades genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) [...]71 för att 
uppmuntra små och medelstora företag att 
dra nytta av banbrytande innovation och 
andra lösningar som utvecklats inom ramen 
för dessa program.

(65) Programmet bör främja 
synergieffekter och komplementaritet med 
samt additionalitet till stödet till små och 
medelstora företag och entreprenörskap 
inom ramen för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) [...]69. Dessutom kommer delen för 
små och medelstora företag i fonden 
InvestEU som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) [...]70 att garantera skuldstöd och stöd 
till eget kapital för att förbättra tillgången 
till och utbudet av finansiering för små och 
medelstora företag samt mikroföretag. 
Programmet bör även eftersträva 
synergieffekter med rymdprogrammet som 
inrättades genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) [...]71 för att 
uppmuntra små och medelstora företag att 
dra nytta av banbrytande innovation och 
andra lösningar som utvecklats inom ramen 
för dessa program.

__________________ __________________

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

Motivering

Även additionalitet och mikroföretag bör nämnas.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Programmet bör främja 
synergieffekter och komplementaritet med 
programmet för ett digitalt Europa som 
inrättades genom Europaparlamentets och 

(67) Programmet bör främja 
synergieffekter och komplementaritet med 
programmet för ett digitalt Europa som 
inrättades genom Europaparlamentets och 
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rådets förordning (EU) [...]73 och som har 
som mål att främja digitaliseringen av 
unionens ekonomi och den offentliga 
sektorn.

rådets förordning (EU) [...] och som har 
som mål att främja digitaliseringen av 
unionens ekonomi och den offentliga 
sektorn samt ökad cybersäkerhet.

__________________ __________________

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

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs 
programmet för förbättring av den inre 
marknadens funktion och 
konkurrenskraften för företag, inklusive 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, samt finansieringsramen för 
utveckling, framställning och spridning av 
europeisk statistik i den mening som avses 
i artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009 
(nedan kallat programmet).

Genom denna förordning fastställs 
programmet för förbättring av den inre 
marknadens funktion och 
konkurrenskraften samt hållbarheten för 
företag, inklusive mikroföretag samt små 
och medelstora företag, sociala företag 
och företagsnätverk samt 
finansieringsramen för utveckling, 
framställning och spridning av europeisk 
statistik i den mening som avses i artikel 
13 i förordning (EG) nr 223/2009 (nedan 
kallat programmet).

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) företag inom den sociala 
ekonomin: ett företag vars huvudmål är 
att ha social inverkan snarare än att 
generera vinster för ägarna eller 
aktieägarna och som tillhandahåller 
varor och tjänster för marknaden samt 
förvaltas på ett öppet och ansvarsfullt sätt, 
vilket omfattar anställda, konsumenter 
och intressenter.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) lokalt offentligt företag: ett lokalt 
småföretag som tillhandahåller offentliga 
tjänster och som uppfyller kriterierna för 
små och medelstora företag samt utför 
arbetsuppgifter som är viktiga för 
lokalsamhället.

Motivering

Lokala offentliga företag är en typ av den entreprenörsverksamhet med specifika egenskaper 
som ska uppmärksammas i Cosmeprogrammet.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) företagsnätverk: ett system där 
entreprenörer slår sig samman för att 
genomföra ett gemensamt projekt och där 
två eller flera små eller medelstora företag 
gemensamt bedriver en eller flera 
ekonomiska verksamheter i syfte att öka 
sin konkurrenskraft på marknaden.

Motivering

Företagsnätverk är mycket viktiga aktörer på den inre marknaden.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förbättra den inre marknadens (a) Förbättra konkurrenskraften och 
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funktion, särskilt när det gäller att skydda 
och stärka medborgarnas, 
konsumenternas och företagens ställning, 
särskilt mikroföretag samt små och 
medelstora företag (nedan kallade små och 
medelstora företag), genom 
säkerställande av att unionsrätten 
efterlevs, underlättande av 
marknadstillträdet, standardisering och 
främjande av människors hälsa, djurs hälsa, 
djurskyddet och växtskyddet; stärka 
samarbetet mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och de decentraliserade 
byråerna.

den inre marknadens funktion genom att 
stärka den med lokala ekonomier, ta itu 
med ineffektivitet på marknaden och 
underlätta genomdrivandet av unionens 
rättsliga ram, skydda och stärka 
medborgare, konsumenter och företag, 
inbegripet deras arbetskraft, särskilt 
mikroföretag, små och medelstora företag 
som bidrar till klimatmål och hållbar 
industriell tillväxt, samt skapa 
förutsättningar för stabil sysselsättning av 
god kvalitet, underlättande av 
marknadstillträdet, standardisering och 
främjande av människors hälsa, djurs hälsa, 
djurskyddet och växtskyddet; stärka 
samarbetet och utbytet av bästa praxis
mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och de decentraliserade 
byråerna.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Göra den inre marknaden mer 
effektiv, underlätta förebyggande och 
undanröjande av hinder, stödja 
utvecklingen, genomförandet och 
efterlevnaden av unionsrätten på områdena 
för den inre marknaden för varor och 
tjänster, offentlig upphandling, 
marknadsövervakning och på områdena för 
bolagsrätt, avtalsrätt och rättsregler om 
ansvar utanför avtalsförhållanden, 
bekämpning av penningtvätt, fri rörlighet 
för kapital, finansiella tjänster och 
konkurrens, inbegripet utveckling av 
verktyg för förvaltning.

(a) Göra den inre marknaden mer 
effektiv, främja lokal ekonomisk 
utveckling, underlätta förebyggande och 
undanröjande av hinder, stödja 
utvecklingen, genomförandet och 
efterlevnaden av unionsrätten på områdena 
för den inre marknaden för varor och 
tjänster, social ekonomi och socialt 
entreprenörskap, offentlig upphandling, 
marknadsövervakning och på områdena för 
bolagsrätt, avtalsrätt och rättsregler om 
ansvar utanför avtalsförhållanden, 
bekämpning av penningtvätt, fri rörlighet 
för kapital, finansiella tjänster och 
konkurrens, inbegripet utveckling av 
verktyg för förvaltning.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stärka företagens konkurrenskraft, 
med särskild tonvikt på små och 
medelstora företag, och uppnå 
additionalitet genom åtgärder som 
tillhandahåller olika former av stöd till 
små och medelstora företag, tillträde till 
marknader, inbegripet 
internationalisering av små och 
medelstora företag, ett gynnsamt 
företagsklimat för små och medelstora 
företag, sektorers konkurrenskraft, 
modernisering av industrin och 
främjande av företagandet.

(b) Stärka både företagens 
konkurrenskraft och deras hållbarhet, med 
särskild tonvikt på små och medelstora 
företag, och uppnå additionalitet genom 
åtgärder (Cosme-mål) som tar särskild 
hänsyn till deras specifika behov, genom 
att

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) tillhandahålla olika former av stöd 
till små och medelstora företag, främja 
tillväxt, främja och skapa små och 
medelstora företag, inklusive 
företagsnätverk, utveckla 
ledarskapskompetens och främja åtgärder 
för att expandera, vilket kommer att ge 
företagen bättre tillgång till marknader 
och internationaliseringsprocesser samt 
marknadsföra deras produkter och 
tjänster,

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – led ii (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) främja ett gynnsamt företagsklimat 
och ramar för små och medelstora 
företag, minska den administrativa 
bördan, öka sektorernas konkurrenskraft, 
säkerställa modernisering av industrin, 
inklusive dess digitala omvandling, och 
bidra till en motståndskraftig, energi- och 
resurseffektiv ekonomi,

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) främja entreprenörsanda och 
bidra till högkvalitativ utbildning av de 
små och medelstora företagens personal,

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – led iv (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) att främja nya affärsmöjligheter 
för små och medelstora företag genom att 
övervinna strukturella förändringar 
genom riktade åtgärder och annan 
innovativ verksamhet, till exempel genom 
att företag tas över av arbetstagarna så att 
man underlättar skapande av 
arbetstillfällen och företagens kontinuitet 
i områden som påverkas av dessa 
förändringar.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021‒2027 ska vara 
4 088 580 000 EUR i löpande priser.

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021-2027 ska vara 
5 514 000 000 EUR i 2018 års priser 
(6 211 000 000 EUR i löpande priser).

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 1 000 000 000 EUR för det mål 
som anges i artikel 3.2 b.

(a) 2 772 000 000 EUR i 2018 års 
priser (3 122 000 000 EUR i löpande 
priser) för det mål som anges i artikel 3.2 
b.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det belopp som anges i punkt 1 får 
användas för administrativt och tekniskt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
särskilt avseende förberedelser, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering samt användning av it-nätverk 
som fokuserar på informationsbearbetning 
och informationsutbyte samt användning 
och utveckling av centrala it-verktyg.

3. Det belopp som anges i punkt 1 får 
användas för administrativt och tekniskt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
särskilt avseende förberedelser, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering samt användning av it-nätverk 
som fokuserar på informationsbearbetning 
och informationsutbyte samt användning 
och utveckling av centrala it-verktyg. De 
totala kostnaderna för administrativt och 
tekniskt stöd kommer att vara begränsade 
för att möjliggöra största möjliga 
tillgänglighet till programmet för att 
finansiera åtgärder som omfattas av 
programmets mål, och får under inga 
omständigheter överstiga 5 % av den 
totala budget som avses i artikel 4.1.
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på deras begäran överföras 
till programmet. Kommissionen ska 
förvalta dessa medel direkt i enlighet med 
artikel 62.1 a i budgetförordningen eller 
indirekt i enlighet med led c i den artikeln. 
Om möjligt ska dessa resurser användas till 
förmån för den berörda medlemsstaten.

6. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning, får på deras frivilliga begäran 
överföras till programmet. Kommissionen 
ska förvalta dessa medel direkt i enlighet 
med artikel 62.1 a i budgetförordningen 
eller indirekt i enlighet med led c i den 
artikeln. Om möjligt ska dessa resurser 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bidrag inom programmet ska tilldelas och 
förvaltas i enlighet med avdelning VIII i 
budgetförordningen.

Bidrag inom programmet ska tilldelas och 
förvaltas i enlighet med avdelning VIII i 
budgetförordningen. Kommissionen ska 
offentliggöra arbetsprogram som antagits 
för vart och ett av de särskilda mål som 
avses i artikel 2.2 och ange storleken på 
de bidrag som ska tilldelas.

Motivering

Detta är normal praxis i förvaltningen av EU-program.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Skapande av rätt förutsättningar i 
syfte att stärka ställningen för alla aktörer 

(a) Skapande av rätt förutsättningar i 
syfte att stärka ställningen för alla aktörer 
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som verkar på den inre marknaden, 
inbegripet företag, medborgare och 
konsumenter, civilsamhället och 
myndigheter, genom transparent 
information och kampanjer för att öka 
medvetenheten, utbyte av bästa praxis, 
främjande av god praxis, utbyte och 
spridande av expertis och kunskap samt 
anordnande av utbildningar.

som verkar på den inre marknaden, 
inbegripet företag, och i synnerhet 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, medborgare och konsumenter, 
civilsamhället och myndigheter, genom 
transparent information och kampanjer för 
att öka medvetenheten, utbyte av bästa 
praxis, främjande av god praxis, utbyte och 
spridande av expertis och kunskap samt 
anordnande av utbildningar.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tillhandahållande av mekanismer 
för medborgare, konsumenter, 
slutanvändare, civilsamhället och 
företagsrepresentanter från unionen så att 
de kan bidra till politiska diskussioner, 
politik och beslutsfattande, särskilt genom 
att stödja funktionen hos representativa 
organisationer på nationell nivå och 
unionsnivå.

(b) Tillhandahållande av mekanismer 
för medborgare, konsumenter, 
slutanvändare, civilsamhället och 
representanter för företag och anställda
från unionen, så att de kan bidra till 
politiska diskussioner, politik och 
beslutsfattande, särskilt genom att stödja 
funktionen hos representativa 
organisationer på nationell nivå och 
unionsnivå.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tillhandahållande av olika former 
av stöd till små och medelstora företag.

utgår

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underlättande av marknadstillträdet 
för små och medelstora företag, stöd till 
dessa företag när det gäller att komma till 
rätta med globala och samhälleliga 
utmaningar och hantera internationalisering 
av företag samt stärkande av unionens 
industriella ledarskap inom globala 
värdekedjor, bland annat Enterprise 
Europe Network.

(b) Underlättande av marknadstillträdet 
för mikroföretag, små och medelstora 
företag och företagsnätverk, även på 
marknader utanför unionen, och stöd till 
dessa företag under hela deras livscykel 
och i deras nätverksbyggande, när det 
gäller att komma till rätta med globala och 
samhälleliga utmaningar och hantera 
internationalisering av företag samt 
stärkande av unionens företagsinriktade 
och industriella ledarskap inom globala 
värdekedjor.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Undanröjande av marknadshinder, 
minskning av den administrativa bördan 
och skapande av ett gynnsamt 
företagsklimat i syfte att stärka små och 
medelstora företags möjligheter att dra 
nytta av den inre marknaden.

(c) Undanröjande av marknadshinder, 
minskning av den administrativa bördan 
bland annat genom att ta bort hinder för att 
bilda och starta företag, och skapa ett 
gynnsamt företagsklimat som gör det 
möjligt för mikroföretag och små och 
medelstora företag att dra nytta av den inre 
marknaden, inbegripet tillgång till 
finansiering, och tillhandahålla lämplig 
vägledning, mentorsverksamhet och 
coachningsprogram samt 
kunskapsbaserade företagstjänster.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Främjande av företagens tillväxt, 
bland annat kompetensutveckling, och 
industriell omvandling inom tillverknings-

(d) Främjande av utveckling och
tillväxt av hållbara företag, och öka små 
och medelstora företags medvetenhet om 
unionslagstiftningen, inklusive miljö- och 
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och tjänstesektorerna. energirelaterad unionslagstiftning, genom 
kompetensuppgradering och utveckling av 
kvalifikationer, och genom att underlätta 
nya företagsmodeller och resurseffektiva 
värdekedjor som främjar en hållbar 
industriell, teknisk och organisatorisk
omvandling inom tillverknings- och 
tjänstesektorerna.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Stödjande av konkurrenskraften 
hos företag och hela sektorrer inom 
ekonomin, och stödjande av små och 
medelstora företags användning av 
innovation och samarbete i 
sektorsövergripande värdekedjor genom 
strategiskt sammanlänkade ekosystem och 
kluster, bland annat det gemensamma 
klusterinitiativet.

(e) Förstärkning av konkurrenskraften 
och hållbarheten hos företag och hela 
sektorer inom ekonomin, och stödjande av 
mikroföretags och små och medelstora 
företags användning av teknisk, 
organisatorisk och social innovation samt 
ökning av företagens sociala ansvar och 
samarbete i sektorsövergripande
värdekedjor genom strategiskt 
sammanlänkade ekosystem och kluster, 
bland annat det gemensamma 
klusterinitiativet.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främjande av entreprenörskultur 
och ett företagsklimat som präglas av 
entreprenörsanda, exempelvis
mentorsprogrammet för nya företagare och 
stöd till nystartade företag, hållbart 
företagande och expanderande företag.

(f) Främjande av entreprenörskultur 
och ett företagsklimat som präglas av 
entreprenörsanda, utökning av
mentorsprogrammet för nya företagare och 
stöd till nystartade företag, hållbart 
företagande och expanderande företag med 
särskild uppmärksamhet åt nya 
potentiella företagare (t.ex. ungdomar och 
kvinnor) samt andra särskilda 
målgrupper, såsom socialt missgynnade 
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eller utsatta grupper.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen får stödja följande 
särskilda åtgärder som stöd till punkterna 
a-f nedan:

i. påskynda, stödja och utvidga 
rådgivningstjänster genom Enterprise 
Europe Network för att erbjuda 
integrerade stödtjänster för företag genom 
en enda kontaktpunkt för att hjälpa små 
och medelstora företag i unionen som 
försöker utforska möjligheter på den inre 
marknaden och i tredjeländer, och genom 
att övervaka att nätverket tillhandahåller 
en jämförbar kvalitetsnivå avseende 
tjänster i alla medlemsstater,

ii. stödja bildandet av företagsnätverk,

iii. stödja och utvidga program för 
rörlighet för nya entreprenörer (Erasmus 
för unga företagare) för att förbättra 
deras förmåga att utveckla sina 
kunskaper, färdigheter och attityder i 
fråga om företagande och förbättra deras 
tekniska kapacitet samt förmåga till 
företagsledning,

iv. stödja små och medelstora företags 
expansion genom betydande 
verksamhetsutvidgande projekt baserade 
på marknadsdrivna möjligheter 
(expansionsinstrumentet för små och 
medelstora företag),

v. stödja sektorspecifik verksamhet i 
områden som karakteriseras av en hög 
andel mikroföretag samt små och 
medelstora företag och som ger ett 
betydande bidrag till unionens BNP, till 
exempel turistsektorn.
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Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Åtgärder som vidtas genom 
nätverket Enterprise Europe Network 
enligt punkt 3a kan bland annat omfatta 
följande:

i) Underlättande av små och medelstora 
företags internationalisering och 
identifiering av affärspartner på den inre 
marknaden, gränsöverskridande 
företagssamarbete i forskning och 
utveckling, partnerskap för teknik-, 
kunskaps- och innovationsöverföring.

ii) Tillhandahållande av information, 
vägledning och personlig rådgivning on 
unionsrätten, EU-
finansieringsmöjligheter och EU-initiativ 
som har inverkan på företag, till exempel 
skatteregler, upphovsrätt, miljö- och 
energirelaterade skyldigheter, arbetsrätt 
och socialförsäkringsaspekter.

iii) Underlättande av små och medelstora 
företags tillgång till sakkunskap i fråga 
om miljö, klimat, energieffektivitet och 
prestanda.

iv) Samverkan mellan nätverket och 
andra informations- och 
rådgivningsnätverk inom unionen och 
medlemsstaterna, i synnerhet Eures, EU:s 
innovationsknutpunkter och InvestEU:s 
rådgivningscentrum.

Tjänster som utförs av nätverket för 
andra unionsprogram ska finansieras 
genom dessa program.

Kommissionen ska prioritera åtgärder i 
nätverket för att förbättra delar av det som 
inte uppfyller miniminormerna för att ge 
likvärdigt stöd till mikroföretag samt små 
och medelstora företag i hela EU.

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter med indikatorer och 
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miniminormer för att mäta nätverkets 
inverkan i relation till de särskilda målen 
och Cosmeåtgärdernas effektivitet.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 21.2.

Kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 20 
för att komplettera ytterligare former av 
stöd till små och medelstora företag som 
inte avses i denna punkt.

Dessa delegerade akter ska uppfylla 
målen i denna förordning, särskilt de 
Cosmemål som fastställs i artikel 3.2.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättsliga enheter som är etablerade i ett 
tredjeland som inte är associerat till 
programmet får delta i följande åtgärder:

Kommissionen får tillåta rättsliga enheter 
som är etablerade i ett tredjeland som inte 
är associerat till programmet att delta i 
följande åtgärder:

Motivering

Detta instrument bör inriktas på att tillhandahålla stöd huvudsakligen till stödmottagare i 
EU. Vissa undantag för enheter som är etablerade i tredjeländer kan tillåtas för att gynna 
europeiska små och medelstora företag och konsumentorganisationer, men detta bör avgöras 
från fall till fall.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderings- och tilldelningskriterier Utvärdering
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Motivering

Artikeln avser faktiskt endast utvärdering.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

får erhålla stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
socialfonden+ eller Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
i enlighet med artikel [67].5 i förordning 
(EU) XX [förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och artikel [8] i förordning 
(EU) XX [finansiering, förvaltning och 
övervakning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken], förutsatt att åtgärderna 
är förenliga med målen för programmet i 
fråga. Bestämmelserna för den fond som 
ger stöd ska tillämpas.

får erhålla stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
socialfonden+ eller Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
i enlighet med artikel [67].5 i förordning 
(EU) XX [förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och artikel [8] i förordning 
(EU) XX [finansiering, förvaltning och 
övervakning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken], eller förordning (EU) 
XX [om inrättande av programmet för ett 
digitalt Europa], i synnerhet målet om 
avancerad digital kompetens, förutsatt att 
åtgärderna är förenliga med målen för 
programmet i fråga. Bestämmelserna för 
den fond som ger stöd ska tillämpas.

Motivering

Samordning med programmet för det digitala Europa måste säkerställas för att få till stånd 
en övergripande EU-strategi för de små och medelstora företagen.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för fastställande av de 
arbetsprogram som omfattar 
Cosmeprogrammets åtgärder och 
verkställer det särskilda mål som anges i 
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artikel 3.2 b. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 21.2. Utöver de faktorer som 
nämns i punkt 1 ska arbetsprogrammet 
omfatta följande:

i) En indikation om det belopp som 
tilldelas varje åtgärd som ska finansieras,

ii) en vägledande tidsplan för 
genomförandet,

iii) hänvisningar till andra åtgärder på 
unionsnivå som håller på att genomföras 
och som kan vara av intresse för små och 
medelstora företag och nätverket inom 
ramen för andra unionsprogram eller 
unionsåtgärder.

Arbetsprogrammet och åtgärderna ska 
också offentliggöras på webbplatserna för 
var och en av nätverkets kontaktpunkter, 
om sådana webbplatser finns. Detta är 
särskilt viktigt för åtgärder som riktar sig 
till små och medelstora företag.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska senast i slutet 
av januari 2021 ta fram ett ramprogram 
för genomförande av Cosme-
verksamheten som ska omfatta 
tidsschemat för arbetsprogrammen och 
ansökningsomgångarna, deras ämnen 
och tilldelade finansiering samt annan 
nödvändig information för att skapa 
öppenhet och förutsebarhet för hela 
programperioden och förbättra projektens 
kvalitet.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
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Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utvärderingar ska utföras i god tid 
för att kunna användas i beslutsprocessen.

1. Utvärderingar ska utföras i god tid 
och minst vartannat år för att kunna 
användas i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En interimsutvärdering av 
programmet ska göras när det väl 
föreligger tillräcklig information om 
genomförandet av programmet, dock 
senast fyra år efter det att programmet 
började genomföras.

2. Interimsutvärderingen av 
programmet ska göras när det föreligger 
tillräcklig information om genomförandet 
av programmet på grundval av den 
övervakning som genomförts i enlighet 
med artikel 20, dock senast fyra år efter det 
att programmet började genomföras. Den 
ska också inbegripa en övergripande 
utvärdering av förfarandena, målen och 
valbarhetskriterierna för prioriteringarna 
under den pågående 
finansieringsperioden. På grundval av 
resultaten av denna interimsutvärdering 
ska rekommendationer för en översyn av 
programmet läggas fram.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla att finansieringen kommer
från unionen och säkerställa dess synlighet 
(i synnerhet när de främjar åtgärderna och 
deras resultat) genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medierna och allmänheten.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska bedriva sin verksamhet med insyn och 
framhålla att finansieringen kommer från 
unionen och säkerställa dess synlighet (i 
synnerhet när de främjar åtgärderna och 
deras resultat) genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
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däribland medierna och allmänheten.

Motivering

Synliggörande av programmets resultat måste ske inom lokala samhällen för att öka 
medvetenheten om EU:s bidrag till det europeiska samhällets välfärd.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga IV – kolumn 2 – rad 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 – Antal små och medelstora företag som 
får stöd.

1 – Antal små och medelstora företag som 
får stöd från programmet och nätverket.

2 – Antal företag som får stöd som slutit 
affärspartnerskap.

2 – Antal företag som får stöd som slutit 
affärspartnerskap.

2a – Antal företagare som deltar i 
mentors- och utbytesprogram.

2b – Kostnadsminskningar för start av 
små eller medelstora företag.

2c – Antal skapade företagsnätverk 
jämfört med referensvärdena.

2d – Antal medlemsstater som använder 
test för små och medelstora företag:

2e – Märkbar ökning av antalet 
medlemsstater med en enda kontaktpunkt 
för nystartade företag.

2f – Ökning av andelen små och 
medelstora företag som exporterar, och 
ökning av andelen små och medelstora 
företag som exporterar utanför unionen 
jämfört med referensvärdena.

2g – Märkbar ökning av antalet 
medlemsstater som genomför 
entreprenörskapsfrämjande åtgärder med 
inriktning på potentiella, unga, nya och 
kvinnliga företagare samt vissa andra 
målgrupper jämfört med referensvärdena.

2h – Ökning av andelen 
unionsmedborgare som skulle vilja vara 
egenföretagare jämfört med 
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referensvärdena.

2i – Små och medelstora företags resultat 
i fråga om hållbarhet, vilket kan mätas 
bland annat genom en ökning av andelen 
små och medelstora företag i unionen 
som utvecklar hållbar blå ekonomi och 
miljövänliga produkter1a och tjänster samt 
genom deras förbättrade resultat i fråga 
om resurseffektivitet (vilket kan inbegripa 
energi, material eller vatten, återvinning 
etc) jämfört med referensvärdena.

* alla indikatorer ska jämföras med den 
aktuella situationen 2018.

__________________

1a Den avgörande funktionen hos 
miljövänliga produkter och tjänster är att 
de minskar miljörisker och minimerar 
föroreningar och resurser. Produkter med 
miljöegenskaper (ekodesignade, 
miljömärkta, ekologiskt producerade och 
med en betydande andel återvunnet 
material) ingår också. Källa: Flash 
Eurobarometer 342 om små och 
medelstora företag, resurseffektivitet och 
gröna marknader.
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