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KORT BEGRUNDELSE

De europæiske SMV'er har vist sig at være det vigtigste middel til at opnå vækst og sikre flere 
og bedre job rundt om i Unionen.  De indtager en central plads i Europa 2020-strategien og vil 
spille en afgørende rolle for opnåelsen af målsætningerne om en intelligent, bæredygtig og 
rummelig vækst. Dette er særlig vigtigt i den nuværende økonomiske situation. SMV'er kan 
bane vej ud af den igangværende økonomiske og beskæftigelsesmæssige krise.  Således blev 
85 % af alle nye job i EU mellem 2002 og 2010 skabt af SMV'er.

Hvis de skal kunne løfte disse ambitiøse opgaver har de europæiske SMV'er brug for støtte fra 
EU, både i politisk og budgetmæssig henseende. EU har i øjeblikket et stort ansvar for at få 
rettet op på det markedsmæssige og politiske svigt, som i alvorlig grad har undermineret 
SMV'ernes konkurrenceevne, og for at få løst op for deres vækstpotentiale. I den opgave 
indgår, at de bureaukratiske og administrative byrder skal mindskes, og at adgangen til 
finansiering og til markederne skal forbedres for alle SMV'er. Kommissionen præsenterede 
COSME-programmet i forbindelse med den næste FFR for 2014-2020 med det ønske at 
komme med et effektivt svar på disse problemer ved at forbedre rammebetingelserne for EU-
virksomheder og fremme iværksætterkultur.

Det samlede forslåede budget for COSME-programmet er på 2,5 mia. EUR. Med sigte på de 
igangværende og meget vanskelige forhandlinger om den næste FFR ønsker ordføreren at 
understrege, at selv om ressourcerne er begrænsede, kan nedskæringer ikke retfærdiggøres for 
programmer som COSME, der er centrale for europæisk konkurrenceevne og beskæftigelse.
Ordføreren mener således, at det må være utænkeligt, at finansieringsrammen for COSME-
programmet kan være mindre i faste priser end den nuværende bevilling til 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation. For at sikre den størst mulige tildeling 
af ressourcer til dette område anbefaler ordføreren kraftigt, at beløbet fra de bøder, som 
Kommissionen eventuelt pålægger virksomheder, der ikke overholder EU's konkurrencelov, 
tilføres dette program.

I forbindelse med det nye program bør hovedvægten lægges på unge iværksættere. Ordføreren 
foreslår, at Erasmus for unge iværksættere integreres i COSME som en separat foranstaltning.
Dette program, der oprindelig blev foreslået som en forberedende foranstaltning af Europa-
Parlamentet, er blevet gennemført med succes i de seneste år og har givet unge iværksættere 
mulighed for at lære af og bygge på erfaringer og god praksis i andre medlemsstater. Som en 
klar succeshistorie fortjener Erasmus for unge iværksættere en særskilt plads i det nye 
program med det mål at udvikle iværksætterkompetencer og iværksætterånd blandt unge 
mennesker.  

Med hensyn til tilbageførsler fra de finansielle instrumenter under COSME støtter ordføreren 
fuldt ud Kommissionens forslag om, at indtægter og tilbagebetalinger, der genereres af et 
enkelt finansielt instrument, også skal tildeles det pågældende finansielle instrument.
Ordføreren mener, at disse instrumenters multiplikatorvirkning rummer potentiale til at sikre 
en mere rentabel og bæredygtig fremtid for SMV'er.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. påpeger, at den finansieringsramme, 
der er specificeret i det 
lovgivningsmæssige forslag, kun er 
vejledende for den lovgivende myndighed 
og ikke kan fastsættes endeligt, før der er 
indgået en aftale om forordningen om den 
flerårige finansielle ramme for perioden 
2014-2020;

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. henviser til sin beslutning af 8. juni 
2011 om investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR, således at det bliver 
muligt for Unionen at opfylde sine 
eksisterende politiske prioriteter og 
fuldføre de nye opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt at reagere på 
uforudsete begivenheder; opfordrer Rådet 
til, såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af 
dets politiske prioriteter eller projekter, 
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det vil være indstillet på helt at opgive til 
trods for deres bevislige europæiske 
merværdi; henleder opmærksomheden på, 
at selv med en forøgelse af midlerne til 
den næste FFR på 5 % i forhold til 2013-
niveauet vil der kun kunne ydes et 
begrænset bidrag til opfyldelsen af EU's 
vedtagne mål og forpligtelser, samt på 
EU's solidaritetsprincip;
_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. gentager den holdning, det gav udtryk 
for i sin beslutning af 8. juni 2011 om, at 
der bør gives øget støtte i den næste FFR 
til samtlige programmer og instrumenter, 
der sigter mod at fremme SMV'er, især 
dette program og Small Business Act;

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Anvendelsen af EU's og 
medlemsstaternes midler til fremme af 
virksomhedernes og SMV’ernes 
konkurrenceevne bør koordineres bedre 
med henblik på at sikre komplementaritet, 
større effektivitet og synlighed samt at 
opnå bedre budgetmæssige synergier; 
finansieringsrammen for programmet for 
virksomheders konkurrenceevne og små 
og mellemstore virksomheder (COSME-
programmet) bør ikke være mindre i faste 
priser end bevillingerne til 
rammeprogrammet for konkurrenceevne 
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og innovation (CIP-programmet).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 10a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Beløbene fra de bøder, som 
Kommissionen pålægger virksomheder, 
der ikke overholder EU's konkurrencelov, 
bør tilfalde programmet som supplement 
til dets egen finansieringsramme.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Programmet bør særligt omfatte 
SMV'er, som defineret i Kommissionens 
anbefaling nr. 2003/361/EF af 6. maj 2002 
vedrørende definition af mikro-, små og 
mellemstore virksomheder. Der bør være 
særlig fokus på mikrovirksomheder, 
virksomheder der beskæftiger sig med 
håndværk og sociale virksomheder. Der 
bør ligeledes være fokus på de særlige 
karakteristika og krav blandt unge 
iværksættere, nye og potentielle 
iværksættere og kvindelige iværksættere 
samt særlige målgrupper som migranter og 
iværksættere, der tilhører socialt dårligt 
stillede eller sårbare grupper, såsom 
personer med handicap. Programmet bør 
også opfordre ældre borgere til at blive og 
forblive iværksættere og fremme 
muligheden for, at iværksættere får en 
chance til.

(11) Programmet bør særligt omfatte 
SMV'er, som defineret i Kommissionens 
anbefaling nr. 2003/361/EF af 6. maj 2002 
vedrørende definition af mikro-, små og 
mellemstore virksomheder. Der bør være 
særlig fokus på mikrovirksomheder, 
virksomheder der beskæftiger sig med 
håndværk og sociale virksomheder. Der 
bør ligeledes være fokus på de særlige 
karakteristika og krav blandt unge 
iværksættere, selvstændige, nye og 
potentielle iværksættere og kvindelige 
iværksættere samt særlige målgrupper som 
migranter og iværksættere, der tilhører 
socialt dårligt stillede eller sårbare grupper, 
såsom personer med handicap. Programmet 
bør også opfordre ældre borgere til at blive 
og forblive iværksættere og fremme 
muligheden for, at iværksættere får en 
chance til. Der bør være særlig fokus på 
unge iværksættere, navnlig gennem 
indførelse af programmet “Erasmus for 
unge iværksættere“.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange af EU's problemer vedrørende 
konkurrenceevne omfatter SMV'ernes 
problemer med at opnå adgang til 
finansiering, fordi de kæmper med at 
dokumentere deres kreditværdighed og har 
problemer med at få adgang til risikovillig 
kapital. Dette har en negativ betydning for 
antallet og kvaliteten af nye virksomheder 
og virksomhedernes vækst. EU-
merværdien af de foreslåede finansielle 
instrumenter er bl.a. en styrkelse af det 
indre marked for risikovillig kapital og 
udvikling af et fælles europæisk 
finansieringsmarked for SMV'er. Unionens 
foranstaltninger bør supplere 
medlemsstaternes brug af finansielle 
instrumenter til SMV'er. De enheder, der er 
blevet betroet at gennemføre af
foranstaltningerne, bør sikre 
komplementaritet og undgå 
dobbeltfinansiering.

(12) Mange af EU's problemer vedrørende 
konkurrenceevne vedrører SMV'ernes 
problemer med at opnå adgang til 
finansiering, fordi de kæmper med at 
dokumentere deres kreditværdighed og har 
problemer med at få adgang til risikovillig 
kapital. Dette har en negativ betydning for 
antallet og kvaliteten af nye virksomheder 
og virksomhedernes vækst samt for nye 
iværksætteres beredvillighed med hensyn 
til at overtage rentable virksomheder i 
forbindelse med en 
virksomhedsoverdragelse/arv. De EU-
finansieringsinstrumenter, der er blevet 
etableret i 2007-2013, navnlig SMV-
garantifaciliteten, har haft en 
dokumenteret merværdi og ydet et positivt 
bidrag til mindst 120 000 SMV'er, hvilket 
har hjulpet med til at bevare 851 000 
arbejdspladser, siden den finansielle krise 
brød ud i 2008. Den øgede EU-merværdi
af de foreslåede finansielle instrumenter er 
bl.a. en styrkelse af det indre marked for 
risikovillig kapital og udvikling af et fælles 
europæisk finansieringsmarked for 
SMV'er. Unionens foranstaltninger bør 
supplere medlemsstaternes brug af 
finansielle instrumenter til SMV'er, og 
medlemsstaterne bør gøre deres yderste 
for at øge synligheden og 
tilgængeligheden af disse instrumenter på 
deres område. De enheder, der er blevet 
betroet at gennemføre foranstaltningerne, 
bør sikre komplementaritet og undgå 
dobbeltfinansiering.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 20a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Det er vigtigt at maksimere 
programmets effekt ved at mobilisere, 
samle og udnytte offentlige og private 
finansielle ressourcer.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 23a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Programmet bør sikre størst mulig 
gennemsigtighed, ansvarlighed og 
demokratisk kontrol med innovative 
finansielle instrumenter og mekanismer, 
som involverer Unionens budget, navnlig 
hvad angår deres bidrag, både forventet 
og faktisk, til virkeliggørelsen af 
Unionens målsætninger.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 24a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Det er vigtigt at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af programmet og 
en så effektiv og brugervenlig 
gennemførelse af det som muligt og 
samtidig hermed også garantere 
retssikkerheden og adgangen til 
programmet for alle deltagere.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 25a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Programmets gennemførelse bør 
overvåges årligt ved hjælp af 
nøgleindikatorer til vurdering af 
resultater og virkninger. Disse 
indikatorer, herunder de relevante 
referenceniveauer, skal give et 
minimumsgrundlag for vurdering af, i 
hvilket omfang programmernes 
målsætninger er blevet opfyldt.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der oprettes et program for unionstiltag 
med henblik på at forbedre virksomheders 
konkurrenceevne, med særlig fokus på små 
og mellemstore virksomheder (SMV'er) (i 
det følgende kaldet "programmet") for 
perioden 1. januar 2014 til 31. december 
2020.

Der oprettes et program for unionstiltag 
med henblik på at forbedre virksomheders 
konkurrenceevne, med særlig fokus på 
selvstændige, mikro-, små, håndværks- og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) (i det 
følgende kaldet "programmet") for 
perioden 1. januar 2014 til 31. december 
2020.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forskellen mellem antallet af 
nystartede og allerede eksisterende 
SMV'er
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Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) At fremme iværksætteri, herunder blandt 
særlige målgrupper

b) At fremme iværksætteri, herunder blandt 
særlige målgrupper, navnlig unge 
iværksættere

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet er fastlagt 
til 2,522 mia. EUR, hvoraf omtrent 1,4 
mia. EUR tildeles finansielle instrumenter.

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet i hele dets 
varighed fastsættes, jf. punkt [17] i den 
interinstitutionelle aftale af xxx/201z 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning til [...] af 
de samlede FFR-lofter for 2014-2020, 
hvoraf omtrent 60 % tildeles finansielle 
instrumenter. Dette beløb udgør det 
primære referencegrundlag for 
budgetmyndigheden under den årlige 
budgetprocedure.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det beløb, der afsættes til finansielle 
instrumenter, jf. stk. 1, er et vejledende 
beløb, der ikke berører 
budgetmyndighedens beføjelser. Det kan 
tilpasses i opad- eller nedadgående 
retning inden for rammerne af den årlige 
budgetprocedure, afhængig af de 



AD\911775DA.doc 11/13 PE491.276v02-00

DA

resultater der opnås ved gennemførelsen 
af de forskellige, finansielle instrumenter, 
der er fastsat i bilag II.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør fastsættes en ”Erasmus for unge 
iværksættere”-foranstaltning med det 
formål at udvikle iværksætterkompetencer 
og -holdninger.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger i medlemsstaterne til at 
skabe iværksætteruddannelser, -
kompetencer og -holdninger, særligt blandt 
potentielle og nye iværksættere.

3. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger i medlemsstaterne til at 
skabe iværksætteruddannelser, 
-kompetencer, -tankegang og -holdninger, 
særligt inden for uddannelse og 
undervisning samt blandt potentielle og 
nye iværksættere.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I overensstemmelse med artikel 18, stk. 
4, i forordningen (EU) nr. XXXX/2012 
[den nye finansforordning], skal indtægter 
og tilbagebetalinger, der genereres af et 
enkelt finansielt instrument tildeles det 
pågældende finansielle instrument. For 

4. I overensstemmelse med artikel 18, stk. 
3, litra h), i forordningen (EU) nr. 
XXXX/2012 [den nye finansforordning], 
skal indtægter og tilbagebetalinger, der 
genereres af et enkelt finansielt instrument 
tildeles det pågældende finansielle 
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finansielle instrumenter, der allerede er 
oprettet i den flerårige finansielle ramme 
for perioden 2007-2013, skal indtægter og 
tilbagebetalinger, der skabes gennem 
operationer, der er påbegyndt i perioden, 
overføres til det finansielle instrument i 
perioden 2014-2020.

instrument. For finansielle instrumenter, 
der allerede er oprettet i den flerårige 
finansielle ramme for perioden 2007-2013, 
skal indtægter og tilbagebetalinger, der 
skabes gennem operationer, der er 
påbegyndt i perioden, overføres til det 
finansielle instrument i perioden 2014-
2020.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag II – overskrift "Lånegarantifaciliteten" – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lånegarantifaciliteten skal, bortset fra 
lån i den securitiserede portefølje, dække 
lån på op til 150.000 EUR og med en 
minimumsløbetid på 12 måneder. 
Lånegarantifaciliteten skal være 
konstrueret på en sådan måde, at det vil 
være muligt at foretage indberetninger om 
de innovative SMV'er, der støttes, både 
hvad angår antal og omfang af lån.

3. Lånegarantifaciliteten skal, bortset fra 
lån i den securitiserede portefølje, dække 
lån på op til 250 000 EUR og med en 
minimumsløbetid på 12 måneder. I 
forbindelse med finansiering af 
virksomhedsoverdragelse kan lånebeløbet 
maksimalt udgøre 1 mio. EUR. 
Lånegarantifaciliteten skal være 
konstrueret på en sådan måde, at det vil 
være muligt at foretage indberetninger 
separat om oprettelse af virksomheder, 
virksomhedsoverdragelse, udvidelse af 
eksisterende virksomheder og de 
innovative SMV'er, der støttes, både hvad 
angår antal og omfang af lån.
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