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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska små och medelstora företag har visat sig vara det viktigaste medlet för att uppnå 
tillväxt och få till stånd fler och bättre arbeten i hela unionen. De står i centrum för 
Europa 2020-strategin och kommer att ha en avgörande betydelse för förverkligandet av dess 
mål om smart och hållbar tillväxt för alla. Detta är extra viktigt i den nuvarande ekonomiska 
situationen. Små och medelstora företag kan bana väg ut ur den rådande ekonomiska och 
sysselsättningsmässiga krisen. Under perioden 2002–2010 skapades nämligen 85 procent av 
alla nya arbetstillfällen i EU av små och medelstora företag.

För att de små och medelstora europeiska företagen ska kunna klara dessa ambitiösa uppgifter 
behöver de stödjas av EU, både i politiskt och i budgetmässigt hänseende. EU har för 
närvarande ett stort ansvar att ta itu med de brister hos marknaden och politiken som allvarligt 
undergrävt de små och medelstora företagens konkurrenskraft och frigöra dessa företags 
tillväxtpotential. I detta ingår att minska onödig byråkrati och administrativa bördor, förbättra 
tillgången till finansiering och marknadstillträde för alla små och medelstora företag.
Kommissionen lade fram programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora 
företag inför nästa fleråriga budgetram 2014–2020 för att med kraft ta itu med dessa problem 
genom att förbättra ramvillkoren för EU:s företag och främja företagande.

En budget på totalt 2,5 miljarder euro föreslås för programmet. Eftersom det pågår mycket 
hårda förhandlingar om nästa fleråriga budgetram vill föredraganden betona att även om 
medlen är begränsade kan inte någon nedskärning försvaras för program som detta för 
företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, som är av central betydelse för 
konkurrenskraften och sysselsättningen i EU. Föredraganden anser att finansieringsramen för 
programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag faktiskt måste 
vara minst i nivå med det nuvarande anslaget till ramprogrammen för konkurrenskraft och 
innovation i reala termer. För att säkra högsta möjliga resurstilldelning inom detta område 
förespråkar föredraganden även att de belopp som kommissionen eventuellt tar ut som böter 
från företag som inte respekterar EU:s konkurrenslagstiftning tilldelas programmet.

I det nya programmet bör man främst lägga vikt vid unga företagare. Föredraganden föreslår 
att programmet Erasmus för unga företagare som en separat åtgärd integreras i programmet 
för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. Detta program, som 
ursprungligen föreslogs som en förberedande åtgärd av Europaparlamentet, har framgångsrikt 
genomförts under de senaste åren, vilket har gett unga företagare möjlighet att lära sig av och 
bygga vidare på erfarenhet och goda metoder från andra medlemsstater. Erasmus för unga 
företagare är en klar framgång som förtjänar en särskild plats i det nya programmet i syfte att 
utveckla företagarkompetens och företagaranda bland ungdomar.  

När det gäller återflöden från de finansieringsinstrument som ingår i programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag stöder föredraganden helt 
kommissionens förslag att ett finansieringsinstrument ska tilldelas de inkomster och 
återbetalningar som det ger upphov till. Han anser att dessa instruments multiplikatoreffekt 
har potential att garantera små och medelstora företag en mer livskraftig och hållbar framtid.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att den 
finansieringsram som anges i 
lagstiftningsförslaget endast är 
vägledande för lagstiftningsmyndigheten 
och att den inte kan fastställas innan en 
överenskommelse om förordningen om 
den fleråriga budgetramen för 2014–2020 
har nåtts.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 8 juni 2011 om 
investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1. Parlamentet 
upprepar att det behövs tillräckligt med 
ytterligare medel i nästa fleråriga 
budgetram för att unionen ska kunna 
fullfölja de nuvarande politiska 
prioriteringarna och de nya uppgifter som 
följer av Lissabonfördraget, och dessutom 
kunna agera vid oförutsedda händelser.
Parlamentet uppmanar rådet – om det 
inte delar denna uppfattning – att tydligt 
visa vilka av dess politiska prioriteringar 
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eller projekt som kan överges helt och 
hållet, trots deras dokumenterade 
europeiska mervärde. Parlamentet 
påpekar att även om resursnivån för nästa 
fleråriga budgetram ökar med minst 5 % 
jämfört med nivån för 2013 kan endast ett 
begränsat bidrag ges till uppnåendet av 
unionens överenskomna mål och 
åtaganden samt till principen om 
solidaritet inom unionen.
____________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 3

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1c (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet upprepar 
ståndpunkten i sin resolution av den 8 
juni 2011 att nästa fleråriga budgetram 
bör innefatta ökat stöd till alla program 
och instrument som är avsedda att främja 
små och medelstora företag, särskilt detta 
program och småföretagsakten.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) EU:s och medlemsstaternas utgifter 
när det gäller företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag bör 
samordnas bättre för att säkra 
kompletteringseffekter, bättre effektivitet 
och synlighet samt för att förbättra 
budgetsynergieffekterna. 
Finansieringsramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (Cosme-programmet) 
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bör inte vara lägre i reala termer än de 
anslag som ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation tilldelats.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) De bötesbelopp som kommissionen 
ålägger företag som inte respekterar 
EU:s konkurrenslagstiftning bör tilldelas 
programmet utöver dess 
finansieringsram.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Programmet bör särskilt riktas till små 
och medelstora företag, enligt definitionen 
i kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas mikroföretag, 
hantverksföretag och sociala företag.
Uppmärksamhet bör också ägnas särskilda 
förutsättningar och behov hos unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
och kvinnliga företagare samt särskilda 
målgrupper som invandrare och företagare 
som tillhör socialt mindre gynnade eller 
utsatta grupper, t.ex. personer med 
funktionsnedsättning. Programmet bör 
också uppmuntra äldre att starta och 
fortsätta att driva företag samt bidra till att 
ge företagare en andra chans.

(11) Programmet bör särskilt riktas till små 
och medelstora företag, enligt definitionen 
i kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas mikroföretag, 
hantverksföretag och sociala företag.
Uppmärksamhet bör också ägnas särskilda 
förutsättningar och behov hos unga 
företagare, egenföretagare, nya och
potentiella företagare och kvinnliga 
företagare samt särskilda målgrupper som 
invandrare och företagare som tillhör 
socialt mindre gynnade eller utsatta 
grupper, t.ex. personer med 
funktionsnedsättning. Programmet bör 
också uppmuntra äldre att starta och 
fortsätta att driva företag samt bidra till att 
ge företagare en andra chans. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt unga 
företagare, framför allt genom inrättandet 
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av programmet ”Erasmus för unga 
företagare”.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Många av unionens 
konkurrenskraftsproblem gäller de små och 
medelstora företagens problem med att få 
tillgång till finansiering, eftersom de måste 
kämpa för att styrka sin kreditvärdighet 
och har svårt att få tillgång till riskkapital.
Detta har en negativ effekt dels på antalet 
nya företag, dels på företagens kvalitet och 
tillväxt. Mervärdet för unionen av de 
föreslagna finansieringsinstrumenten är 
bl.a. att de stärker den inre marknaden för 
riskkapital och bidrar till utvecklingen av 
en gemensam europeisk 
finansieringsmarknad för små och 
medelstora företag. Unionens åtgärder bör 
komplettera medlemsstaternas utnyttjande 
av finansieringsinstrument för små och 
medelstora företag. De enheter som har 
ansvar för att genomföra åtgärderna bör se 
till att stödet innebär ett tillskott och 
undvika dubbelfinansiering genom 
EU-medel.

(12) Många av unionens 
konkurrenskraftsproblem gäller de små och 
medelstora företagens problem med att få 
tillgång till finansiering, eftersom de måste 
kämpa för att styrka sin kreditvärdighet 
och har svårt att få tillgång till riskkapital.
Detta har en negativ effekt dels på antalet 
nya företag, dels på företagens kvalitet och 
tillväxt, samt på nya företagares vilja att 
ta över livskraftiga företag i samband med 
ägarbyten och generationsväxlingar.
EU:s finansieringsinstrument som 
inrättades under perioden 2007–2013, 
särskilt garantiinstrumentet för små och 
medelstora företag (SMEG), har tillfört 
ett mervärde och bidragit positivt till minst 
120 000 små och medelstora 
företag, vilket bidragit till att bevara 
851 000 arbetstillfällen sedan 
finanskrisens utbrott 2008. Det ökade 
mervärdet för unionen av de föreslagna 
finansieringsinstrumenten är bl.a. att de 
stärker den inre marknaden för riskkapital 
och bidrar till utvecklingen av en 
gemensam europeisk finansieringsmarknad 
för små och medelstora företag. Unionens 
åtgärder bör komplettera medlemsstaternas 
utnyttjande av finansieringsinstrument för 
små och medelstora företag, och 
medlemsstaterna bör göra sitt yttersta för 
att göra sådana instrument mer synliga 
och tillgängliga inom sitt territorium. De 
enheter som har ansvar för att genomföra 
åtgärderna bör se till att stödet innebär ett 
tillskott och undvika dubbelfinansiering 
genom EU-medel.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Programmets inverkan måste 
maximeras genom att man uppbådar och 
sammanför offentliga och privata 
ekonomiska medel och låter dem utöva 
hävstångsverkan.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Programmet bör garantera största 
möjliga insyn, ansvarighet och 
demokratiska kontroll av innovativa 
finansieringsinstrument och mekanismer 
som berör unionens budget, särskilt vad 
gäller deras förväntade och verkliga 
bidrag till uppnåendet av unionens mål.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Programmet måste kännetecknas av 
sund ekonomisk förvaltning, genomföras 
så effektivt och användarvänligt som 
möjligt och samtidigt garantera ett tydligt 
rättsläge och vara tillgängligt för alla 
deltagare.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Genomförandet av programmet bör 
övervakas årligen med hjälp av 
nyckelindikatorer för bedömning av 
resultat och effekter. Indikatorerna, 
inklusive relevanta referensnivåer, bör 
utgöra minimum för att utvärdera i vilken 
utsträckning som programmens mål har 
uppnåtts.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett program för unionens åtgärder för att 
förbättra företagens konkurrenskraft, 
med särskild tonvikt på små och 
medelstora företag (nedan 
kallat programmet), 
inrättas härmed för tidsperioden 1 januari 
2014–31 december 2020.

Ett program för unionens åtgärder för att 
förbättra företagens konkurrenskraft, med 
särskild tonvikt på egenföretagare, 
mikroföretag, hantverksföretag 
och små och medelstora företag 
(nedan kallat programmet), 
inrättas härmed för tidsperioden 1 januari 
2014–31 december 2020.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Skillnaden mellan antalet 
nyetablerade och befintliga små och 
medelstora företag.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att främja entreprenörskap, bl.a. inom 
särskilda målgrupper.

b) Att främja entreprenörskap, bl.a. inom 
särskilda målgrupper, i synnerhet unga 
företagare.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för programmets 
genomförande ska vara 
2,522 miljarder euro, varav omkring 
1,4 miljarder ska anslås till 
finansieringsinstrument.

1. Enligt punkt [17] i det 
interinstitutionella avtalet av den 
xxx/201.. mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning ska finansieringsramen för 
programmets genomförande under hela 
dess varaktighet vara 0,5 % av de totala 
taken i den fleråriga budgetramen för 
2014–2020, varav omkring 60 % ska anslås 
till finansieringsinstrument. Detta belopp 
ska utgöra den särskilda referensen för 
budgetmyndigheten under det årliga 
budgetförfarandet.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det belopp som anslås till 
finansieringsinstrument enligt punkt 1 är 
ett vägledande belopp och påverkar inte 
budgetmyndighetens privilegier. Det kan 
justeras uppåt eller nedåt inom ramen för 
det årliga budgetförfarandet beroende på 



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

SV

de resultat som uppnåtts vid 
genomförandet av de olika 
finansieringsinstrumenten i bilaga II.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En åtgärd ska vidtas för att inrätta 
”Erasmus för unga företagare” med 
målet att utveckla företagarkompetens 
och företagaranda.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får stödja 
medlemsstaternas åtgärder för att utveckla 
företagarutbildning, företagarkunskap och 
företagaranda, särskilt bland potentiella 
och nya entreprenörer.

3. Kommissionen får stödja 
medlemsstaternas åtgärder för att utveckla 
företagarutbildning, företagarkunskap, 
entreprenörsinriktade inställningar och 
företagaranda, särskilt inom utbildning
och bland potentiella och nya 
entreprenörer.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Intäkter och återbetalningar som härrör 
från ett finansieringsinstrument ska, i 
enlighet med artikel 18.4 i förordning (EU) 
nr XXXX/2012 [nya budgetförordningen], 
tilldelas det finansieringsinstrumentet. För 
finansieringsinstrument som inrättades 

4. Intäkter och återbetalningar som härrör 
från ett finansieringsinstrument ska, i 
enlighet med artikel 18.3 h i förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [nya 
budgetförordningen], tilldelas det 
finansieringsinstrumentet. För 
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redan under den fleråriga budgetramen för 
2007–2013 ska intäkter och återbetalningar 
som härrör från insatser som påbörjades 
under den perioden tilldelas 
finansieringsinstrumentet under perioden 
2014–2020.

finansieringsinstrument som inrättades 
redan under den fleråriga budgetramen för 
2007–2013 ska intäkter och återbetalningar 
som härrör från insatser som påbörjades 
under den perioden tilldelas 
finansieringsinstrumentet under perioden 
2014–2020.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga II – del ”Lånegarantiinstrumentet” – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lånegarantiinstrumentet ska, med 
undantag av lån i den värdepapperiserade 
portföljen, täcka lån på upp till 
150 000 euro och med ett minimikrav på 
återstående löptid på tolv månader.
Lånegarantiinstrumentet ska utformas så 
att det ska gå att rapportera om hur många 
innovativa små och medelstora företag som 
får lån och hur stora lånen är.

3. Lånegarantiinstrumentet ska, med 
undantag av lån i den värdepapperiserade 
portföljen, täcka lån på upp till 
250 000 euro och med ett minimikrav på 
återstående löptid på tolv månader. Om det 
är en företagsöverlåtelse som finansieras 
kan lånebeloppet sträcka sig upp till 
1 000 000 euro. Lånegarantiinstrumentet 
ska utformas så att det ska gå att rapportera 
separat om nystartade företag, 
företagsöverlåtelser, utvidgningar av 
befintliga företag och om hur många 
innovativa små och medelstora företag som 
får lån och hur stora lånen är.



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

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag 
(2014-2020)

Referensnummer COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

ITRE
13.12.2011

Yttrande från
       Tillkännagivande i kammaren

BUDG
13.12.2011

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Paul Rübig
6.2.2012

Behandling i utskott 20.6.2012

Antagande 6.9.2012

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

33
2
2

Slutomröstning: närvarande ledamöter Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana 
Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, 
Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, 
Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, 
Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E.
Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, 
Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, 
Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Peter Jahr, 
Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 187.2)

Luigi Berlinguer


