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Ändringsförslag 15
Christa Klaß

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen antog i mars 2010 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla (nedan 
kallad Europa 2020-strategin). 
Meddelandet godkändes av Europeiska 
rådet i juni 2010. Europa 2020-strategin är 
en reaktion på den ekonomiska krisen och 
syftar till att förbereda Europa inför nästa 
årtionde. I meddelandet fastställs fem 
ambitiösa mål för klimat och energi, 
sysselsättning, innovation, utbildning och 
social inkludering som ska uppnås före 
2020, och där anges också fem viktiga 
drivkrafter för tillväxt som ska göra Europa 
mer dynamiskt och konkurrenskraftigt. I 
meddelandet understryks också vikten av 
att öka tillväxten i den europeiska 
ekonomin och samtidigt uppnå en hög 
sysselsättning, en koldioxidsnål, resurssnål 
och energieffektiv ekonomi samt social 
sammanhållning.

(1) Kommissionen antog i mars 2010 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla (nedan 
kallad Europa 2020-strategin). 
Meddelandet godkändes av Europeiska 
rådet i juni 2010. Europa 2020-strategin är 
en reaktion på den ekonomiska krisen och 
syftar till att förbereda Europa inför nästa 
årtionde. I meddelandet fastställs fem 
ambitiösa mål för klimat och energi, 
sysselsättning, innovation, utbildning och 
social inkludering som ska uppnås före 
2020, och där anges också fem viktiga 
drivkrafter för tillväxt som ska göra Europa 
mer dynamiskt och konkurrenskraftigt. I 
meddelandet understryks också vikten av 
att öka tillväxten i den europeiska 
ekonomin och samtidigt uppnå en hög 
sysselsättning bland män lika mycket som 
bland kvinnor, en koldioxidsnål, resurssnål 
och energieffektiv ekonomi samt social
sammanhållning.

Or. de

Ändringsförslag 16
Lívia Járóka

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen antog i mars 2010 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla (nedan 

(1) Kommissionen antog i mars 2010 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla (nedan 
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kallad Europa 2020-strategin). 
Meddelandet godkändes av Europeiska 
rådet i juni 2010. Europa 2020-strategin är 
en reaktion på den ekonomiska krisen och 
syftar till att förbereda Europa inför nästa 
årtionde. I meddelandet fastställs fem 
ambitiösa mål för klimat och energi, 
sysselsättning, innovation, utbildning och 
social inkludering som ska uppnås före 
2020, och där anges också fem viktiga 
drivkrafter för tillväxt som ska göra Europa 
mer dynamiskt och konkurrenskraftigt. I 
meddelandet understryks också vikten av 
att öka tillväxten i den europeiska 
ekonomin och samtidigt uppnå en hög 
sysselsättning, en koldioxidsnål, resurssnål 
och energieffektiv ekonomi samt social 
sammanhållning.

kallad Europa 2020-strategin). 
Meddelandet godkändes av Europeiska 
rådet i juni 2010. Europa 2020-strategin är 
en reaktion på den ekonomiska krisen och 
syftar till att förbereda Europa inför nästa 
årtionde. I meddelandet fastställs fem 
ambitiösa mål för klimat och energi, 
sysselsättning, innovation, utbildning och 
social inkludering som ska uppnås före 
2020, och där anges också fem viktiga 
drivkrafter för tillväxt som ska göra Europa 
mer dynamiskt och konkurrenskraftigt. I 
meddelandet understryks också vikten av 
att öka tillväxten i den europeiska 
ekonomin och samtidigt uppnå en hög 
sysselsättning bland män lika mycket som 
bland kvinnor, en koldioxidsnål, resurssnål 
och energieffektiv ekonomi samt social 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 17
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen antog i mars 2010 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla (nedan 
kallad Europa 2020-strategin). 
Meddelandet godkändes av Europeiska 
rådet i juni 2010. Europa 2020-strategin är 
en reaktion på den ekonomiska krisen och 
syftar till att förbereda Europa inför nästa 
årtionde. I meddelandet fastställs fem 
ambitiösa mål för klimat och energi, 
sysselsättning, innovation, utbildning och 
social inkludering som ska uppnås före 
2020, och där anges också fem viktiga 
drivkrafter för tillväxt som ska göra Europa 
mer dynamiskt och konkurrenskraftigt. I 
meddelandet understryks också vikten av 

(1) Kommissionen antog i mars 2010 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla (nedan 
kallad Europa 2020-strategin). 
Meddelandet godkändes av Europeiska 
rådet i juni 2010. Europa 2020-strategin är 
en reaktion på den ekonomiska krisen och 
syftar till att förbereda Europa inför nästa 
årtionde. I meddelandet fastställs fem 
ambitiösa mål för klimat och energi, 
sysselsättning, innovation, utbildning och 
social inkludering som ska uppnås före 
2020, och där anges också fem viktiga 
drivkrafter för tillväxt som ska göra Europa 
mer dynamiskt och konkurrenskraftigt. I 
meddelandet understryks också vikten av 
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att öka tillväxten i den europeiska 
ekonomin och samtidigt uppnå en hög 
sysselsättning, en koldioxidsnål, resurssnål 
och energieffektiv ekonomi samt social 
sammanhållning.

att öka tillväxten i den europeiska 
ekonomin och samtidigt uppnå en hög 
sysselsättning bland män lika mycket som 
bland kvinnor, en koldioxidsnål, resurssnål 
och energieffektiv ekonomi samt social 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 18
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I förslaget till rådets förordning om den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020, som 
antogs den 29 juni 2011, fastställer 
kommissionen ett paket med lagförslag och 
andra rättsliga dokument som rör unionens 
budget under perioden 2014–2020. I den 
fleråriga budgetramen beskrivs hur man 
ska uppnå de politiska målen för ökad 
tillväxt och sysselsättning i Europa, en 
koldioxidsnål och mer miljömedveten 
ekonomi samt ett Europa som har en mer 
framträdande roll på den internationella 
arenan.

(5) I förslaget till rådets förordning om den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020, som 
antogs den 29 juni 2011, fastställer 
kommissionen ett paket med lagförslag och 
andra rättsliga dokument som rör unionens 
budget under perioden 2014–2020. I den 
fleråriga budgetramen beskrivs hur man 
ska uppnå de politiska målen för ökad 
tillväxt och sysselsättning bland män lika 
mycket som bland kvinnor i Europa, en 
koldioxidsnål och mer miljömedveten 
ekonomi samt ett Europa som har en mer 
framträdande roll på den internationella 
arenan.

Or. en

Ändringsförslag 19
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Syftet med unionens 
konkurrenskraftspolitik är att skapa 

utgår
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institutionella och politiska 
förutsättningar för att företagen ska 
kunna växa på ett hållbart sätt. Ökad 
produktivitet är den viktigaste källan till
en långsiktig ökning av inkomsterna, 
vilket i sin tur bidrar till förbättrad 
levnadsstandard. Konkurrenskraften är 
beroende av företagens förmåga att fullt 
ut utnyttja de möjligheter som exempelvis 
EU:s inre marknad erbjuder. Detta är 
särskilt viktigt för små och medelstora 
företag, som utgör 99 % av företagen i 
unionen, står för två av tre befintliga 
arbetstillfällen i den privata sektorn, 
skapar 80 % av de nya arbetstillfällena 
och bidrar med mer än hälften av det 
samlade mervärde som företagen i 
unionen skapar. De små och medelstora 
företagen är en viktig drivkraft för 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning och 
social inkludering.

Or. en

Ändringsförslag 20
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Programmet bör därför ta itu med 
sådana brister på marknaden som 
påverkar unionsekonomins 
konkurrenskraft på global nivå och som 
främst orsakas av förhållanden som 
undergräver företagens möjlighet att 
konkurrera med sina motparter i andra 
delar av världen.

utgår

Or. en



AM\911425SV.doc 7/25 PE494.701v01-00

SV

Ändringsförslag 21
Christa Klaß

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Kvinnors företagande och små- och 
medelstora företag ägda av kvinnor är en 
av de viktigaste källorna för att öka 
kvinnors sysselsättningsgrad, varigenom 
kvinnors utbildningsnivå kan komma till 
större nytta. Kvinnors företagande leder 
också till dynamik och innovation i 
affärsvärlden, och motsvarande potential 
har inte på långt när utnyttjats i unionen. 
Kvinnor är särskilt motiverade till 
egenföretagande eftersom det genom att 
leda ett eget företag blir möjligt för dem 
att själva bestämma sina arbetstider, och 
därmed bättre kunna förena yrkesliv och 
privatliv. Att öka antalet kvinnliga 
företagare har positiva effekter och ger ett 
omedelbart bidrag till ekonomin i stort. 
Åtgärder för att stödja kvinnliga 
entreprenörer försummas lätt i ett 
instabilt ekonomiskt klimat.

Or. de

Ändringsförslag 22
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Mot bakgrund av den låga andelen 
kvinnliga företagare (endast 30 procent i 
Europa) bör programmet främja och 
förenkla kvinnors företagande eftersom 
kvinnliga företagare har betydande effekt 
på ekonomin, inte bara genom deras 
förmåga att skapa arbetstillfällen för sig 
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själva, utan också genom att de skapar 
arbetstillfällen för andra. De rådande 
globala ekonomiska förhållandena sätter 
strålkastaren på den betydelsefulla 
dimensionen i kvinnors företagande som 
en växande ekonomisk kraft och på att 
kvinnors företagande måste främjas.

Or. en

Ändringsförslag 23
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Programmet bör understryka vikten 
av att ägande av företag, utbildning, 
fortbildning, forskning och 
opinionsbildning främjas utan 
könssegregation, genom att integrera 
relevant information i hela systemet till 
samtliga berörda parter, samt genom att 
starta kampanjer och sociala media. 
Programmet bör via universitet, 
EU:s institutioner samt medlemsstaternas 
utbildningsdepartement och 
beslutsfattare, i samma utsträckning 
främja såväl båda könens intresse för 
kvinnors företagande redan i ett tidigt 
skede av utbildningen som de kvinnliga 
företagarnas framtoning som förebild.

Or. en

Ändringsförslag 24
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Skäl 12
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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. 
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.

Or. en

Ändringsförslag 25
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Att hjälpa de mest skuldtyngda 
medlemsstaterna att överkomma sina 
inneboende finansiella svårigheter bör 
beaktas, särskilt eftersom utlåning enligt 
detta förslag är beroende av 
företagsförtroende och fullt ut 
fungerande finansiella intermediärer för 
lån, såsom banker.

Or. en



PE494.701v01-00 10/25 AM\911425SV.doc

SV

Ändringsförslag 26
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Mikrolån (dvs. lån under 25 000 
euro) tillhandahålls av de finansiella 
intermediärerna enligt garantisystemet. 
Programmet föreskriver ingen specifik 
mikrolånedel, eftersom detta skulle 
överlappa med det ”program för social 
förändring och social innovation” som 
kommissionen föreslog den 
6 oktober 2011, som specifikt avser 
mikrolån.

Or. en

Ändringsförslag 27
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) En annan faktor som påverkar 
konkurrenskraften är den relativt svaga 
företagarandan i unionen. Endast 45 % 
av medborgarna i unionen (och mindre 
än 40 % av kvinnorna) skulle vilja vara 
egenföretagare, jämfört med 55 % av 
befolkningen i Förenta staterna och 71 % 
i Kina1. Synliggörande och 
katalysatoreffekter, t.ex. europeiska priser 
och konferenser, samt åtgärder för att 
förbättra samstämmigheten och 
enhetligheten, t.ex. fastställande av 
referensvärden och utbyte av bästa praxis, 
ger ett högt europeiskt mervärde.

utgår
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__________
1 2009 års Eurobarometerundersökning 
om företagande.

Or. en

Ändringsförslag 28
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) En annan faktor som påverkar 
konkurrenskraften är den relativt svaga 
företagarandan i unionen. Endast 45 % av 
medborgarna i unionen (och mindre än 
40 % av kvinnorna) skulle vilja vara 
egenföretagare, jämfört med 55 % av 
befolkningen i Förenta staterna och 71 % i 
Kina. Synliggörande och 
katalysatoreffekter, t.ex. europeiska priser 
och konferenser, samt åtgärder för att 
förbättra samstämmigheten och 
enhetligheten, t.ex. fastställande av 
referensvärden och utbyte av bästa praxis, 
ger ett högt europeiskt mervärde.

(16) En annan faktor som påverkar 
konkurrenskraften är den relativt svaga 
företagarandan i unionen. Den behöver 
väckas till liv med hjälp av innovativa och 
olika strategier riktade till specifika 
målgrupper, särskilt ungdomar och 
kvinnor. Endast 45 % av medborgarna i 
unionen (och mindre än 40 % av 
kvinnorna) skulle vilja vara egenföretagare, 
jämfört med 55 % av befolkningen i 
Förenta staterna och 71 % i Kina.
Synliggörande och katalysatoreffekter, 
t.ex. europeiska priser och konferenser om 
företagande, projekt, seminarier och 
mentorprogram samt åtgärder för att 
förbättra samstämmigheten och 
enhetligheten, t.ex. fastställande av 
referensvärden och utbyte av bästa praxis, 
ger ett högt europeiskt mervärde. Det är 
särskilt avgörande att bemöta 
kontextuella hinder, traditionella åsikter 
och stereotyper om kvinnor samt öka 
kvinnors trovärdighet som företagare för 
att kvinnor ska inspireras till företagande, 
hålla fast vid sina karriärer som 
företagare och deras status som förebilder 
höjas.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Uppgifter som ska tjäna som 
indikatorer för att mäta huruvida målen 
uppnåtts bör – när det är praktiskt möjligt 
– samlas in och delas upp efter kön, 
etniskt ursprung, ålder, företagets 
verksamhetsområde, verksamhetsstorlek 
och antal verksamma år och i enlighet 
med medlemsstaternas regler om skydd 
för personuppgifter, med hjälp av
europeiska fonden för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor och europeiska 
jämställdhetsinstitutet. Där så är möjligt 
bör uppgifterna samlas in på ett sådant 
sätt att det inte utgör en extra börda för de 
små och medelstora företagen, och 
uppgifterna bör ge beslutsfattarna insikt 
om de särskilda problem som möter 
kvinnliga företagare.

Or. en

Ändringsförslag 30
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Programmet bör komplettera unionens 
övriga program och samtidigt låta varje 
enskilt instrument fungera i enlighet med 
sina egna, särskilda förfaranden. Samma 
stödberättigande kostnader bör därför inte 
beviljas dubbel finansiering. För att 
unionens finansiering ska skapa ett 
mervärde och få största möjliga verkan bör 
programmet nära samverka med andra 

(20) Programmet bör komplettera unionens 
övriga program och samtidigt låta varje 
enskilt instrument fungera i enlighet med 
sina egna, särskilda förfaranden. Samma 
stödberättigande kostnader bör därför inte 
beviljas dubbel finansiering. För att 
unionens finansiering ska skapa ett 
mervärde och få största möjliga verkan bör 
programmet nära samverka med andra 
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unionsprogram och strukturfonderna. unionsprogram och strukturfonderna.
Särskilda åtgärder behövs för att göra det 
lättare för kvinnor att erhålla den 
finansiering som behövs för 
affärssatsningar.

Or. en

Ändringsförslag 31
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Principerna om öppenhet och 
jämställdhet bör beaktas i samtliga 
program och åtgärder som omfattas av 
programmet. I dessa initiativ och åtgärder 
bör man även ta hänsyn till respekten för 
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

(21) Principerna om öppenhet och 
jämställdhet bör beaktas i samtliga 
program och åtgärder som omfattas av 
programmet, liksom även de ytterligare 
faktorer och hinder som gör företagande 
till ett ännu mindre attraktivt eller 
genomförbart alternativ för kvinnor, 
exempelvis obalans mellan familje- och 
yrkesliv, brist på förebilder och mentorer, 
sociala stereotyper och utbildning i frågor 
som rör företagande. I dessa initiativ och 
åtgärder bör man även ta hänsyn till 
respekten för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna.

Or. en

Ändringsförslag 32
Christa Klaß

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Kvinnliga och manliga företagare 
bör erbjudas personlig utveckling, 
fortbildning på it-området och ökade 
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språkkunskaper, så att även kompetens 
för den internationella marknaden 
utvecklas.

Or. de

Ändringsförslag 33
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Programmet bör syfta till att 
tillhandahålla passande fortbildnings och 
mentorprogram till alla som är 
intresserade av att starta små och 
medelstora företag, särskilt till ungdomar 
och kvinnor, liksom till att förenkla deras 
tillgång till tekniska och vetenskapliga 
nätverk, företags- och stödnätverk, inte 
bara under inledningsfasen utan under 
företagets hela ekonomiska cykel. 
Fortbildnings- och mentorsprogrammen 
bör vara flexibla och ta upp de behov de 
tilltänkta målgrupperna, ungdomar och 
kvinnor har, för att utveckla färdigheter i 
samband med företagande, kunskaper, 
företagaranda och självtillit.

Or. en

Ändringsförslag 34
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Kvinnor kan stöta på hinder i 
landsbygdsområden när det gäller att få 
tillgång till informationsstöd eller 
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finansiella och tekniska verktyg och 
tjänster, vilket allvarligt kan hämma deras 
kapacitet att etablera eller utvidga sitt 
företag. Detta förslag bör därför sträva 
efter att vara geografiskt inkluderande 
och ”få ut budskapet” via proaktiva 
marknadsföringskampanjer som kan ge 
de europeiska skattebetalarna mer valuta 
för pengarna och föryngra nedgångna 
landsbygdssamhällen.

Or. en

Ändringsförslag 35
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att stärka konkurrenskraften och 
hållbarheten hos företagen i unionen, 
bl.a. inom turistnäringen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 36
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Att bidra till att uppnå de överordnade 
prioriteringarna jämställdhet mellan 
könen, främjande av kvinnors ställning i 
samhället och ökad egenmakt för kvinnor, 
och att vidta åtgärder för att bekämpa 
befintliga hinder för kvinnliga företagare, 
såsom bristande tillgång till finansiering, 
fortbildning och informationsteknik, 
svårigheter att uppnå balans mellan 
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arbetsliv och privatliv samt negativa 
kulturella värderingar och stereotyper om 
kvinnliga företagare.

Or. en

Ändringsförslag 37
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att uppmuntra företagarandan samt 
främja nyföretagande och tillväxt i fråga 
om små och medelstora företag.

b) Att uppmuntra en företagaranda som 
inte är könsdiskriminerande samt främja 
nyföretagande och tillväxt i fråga om små 
och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 38
Lívia Járóka

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att uppmuntra företagarandan samt 
främja nyföretagande och tillväxt i fråga 
om små och medelstora företag.

b) Att uppmuntra företagarandan samt 
främja nyföretagande och tillväxt i fråga 
om små och medelstora företag, också 
bland specifika målgrupper, exempelvis 
ungdomar, kvinnor och marginaliserade 
befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 39
Antonyia Parvanova
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att uppmuntra företagarandan samt 
främja nyföretagande och tillväxt i fråga 
om små och medelstora företag.

b) Att uppmuntra företagarandan, bland 
såväl kvinnor som män, samt främja 
nyföretagande och tillväxt i fråga om små 
och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 40
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tillväxt i unionens industrisektor i 
förhållande till total BNP-tillväxt, mätt i
procent.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 41
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Små och medelstora företags tillväxt 
när det gäller mervärde och antal 
anställda.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 42
Astrid Lulling
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Små och medelstora företags tillväxt när 
det gäller mervärde och antal anställda.

d) Små och medelstora företags tillväxt när 
det gäller mervärde och antal anställda, 
uppdelad på kön, ålder, företagets 
verksamhetsområde, verksamhetsstorlek, 
och antal verksamma år, och i enlighet 
med medlemsstaternas regler om skydd 
för personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 43
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Positiv ökning av antalet kvinnliga 
anställda, särskilt inom de små och 
medelstora företagens ledning och 
strategiska styrelse.

Or. en

Ändringsförslag 44
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Små och medelstora företags 
omsättningshastighet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 45
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Programmet ska stödja genomförandet 
av Europa 2020-strategin och ska bidra till 
att förverkliga målet att uppnå smart och 
hållbar tillväxt för alla. Programmet ska 
särskilt bidra till det övergripande 
sysselsättningsmålet.

3. Programmet ska stödja genomförandet 
av Europa 2020-strategin och ska bidra till 
att förverkliga målet att uppnå smart och 
hållbar tillväxt för alla. Programmet ska 
särskilt bidra till det övergripande 
sysselsättningsmålet, enligt vilket 75 % 
anställbarhet för såväl män som kvinnor 
eftersträvas.

Or. en

Ändringsförslag 46
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att förbättra grundförutsättningarna 
för konkurrenskraft och hållbarhet för
företagen i unionen, bl.a. inom 
turistnäringen.

a) Att förbättra företagen i unionen, bl.a. 
inom turistnäringen.

Or. en

Ändringsförslag 47
Lívia Járóka

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Att främja entreprenörskap, också bland 
specifika målgrupper, exempelvis 
ungdomar, kvinnor och marginaliserade 
befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 48
Antigoni Papadopoulou

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, t.ex. ungdomar och 
kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 49
Lívia Járóka

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att förbättra små och medelstora 
företags tillgång till finansiering i form av
egetkapital och lån.

c) Att förbättra små och medelstora 
företags tillgång till finansiering i form av
eget kapital och lån samt informera och 
öka medvetenheten hos de potentiella 
stödmottagarna, inbegripet specifika 
grupper såsom ungdomar, kvinnor och 
marginaliserade befolkningsgrupper.

Or. en
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Ändringsförslag 50
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att förbättra företagens 
marknadstillträde, både inom och utanför 
unionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 51
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska stödja åtgärder för 
att förbättra och stärka 
konkurrenskraften och hållbarheten hos 
företagen i unionen, särskilt de små och 
medelstora företagen, så att effektiviteten 
och samstämmigheten hos de nationella 
strategierna för att främja 
konkurrenskraften, hållbarheten och 
tillväxten hos företagen i Europa 
förbättras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 52
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Åtgärder dels för att förbättra a) Åtgärder dels för att förbättra 
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utformningen, genomförandet och 
utvärderingen av politiska åtgärder som 
påverkar företagens konkurrenskraft och 
hållbarhet, bl.a. återhämtningsförmåga vid 
kriser, dels för att säkerställa såväl 
utvecklingen av lämpliga infrastrukturer, 
världsledande kluster och företagsnätverk, 
grundförutsättningar samt utvecklingen av 
hållbara produkter, tjänster och processer.

utformningen, genomförandet och 
utvärderingen av politiska åtgärder som 
påverkar företagens konkurrenskraft och 
hållbarhet, bl.a. återhämtningsförmåga vid 
kriser, dels för att säkerställa såväl 
utvecklingen av lämpliga infrastrukturer,
såväl i städer som på landsbygden,
världsledande kluster och företagsnätverk, 
grundförutsättningar samt utvecklingen av 
hållbara produkter, tjänster och processer.

Or. de

Ändringsförslag 53
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
samt kvinnliga företagare, liksom
särskilda målgrupper.

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga
kvinnliga och manliga företagare, nya och 
potentiella kvinnliga och manliga
företagare samt särskilda målgrupper, 
såsom ungdomar och kvinnor.

Or. de

Ändringsförslag 54
Lívia Járóka

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
samt kvinnliga företagare, liksom
särskilda målgrupper.

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, kvinnliga företagare, 
företagare från marginaliserade 
befolkningsgrupper, nya och potentiella 
företagare samt särskilda målgrupper.

Or. en
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Ändringsförslag 55
Christa Klaß

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 och 
företagaranda, särskilt bland potentiella 
och nya kvinnliga och manliga
entreprenörer. Särskilt kvinnor i 
glesbygdsområden ska stödjas därvid.

Or. de

Ändringsförslag 56
Antigoni Papadopoulou

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 och 
företagaranda, särskilt bland potentiella 
och nya entreprenörer, såväl män som 
kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 57
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får stödja åtgärder för 
att förbättra de små och medelstora 
företagens tillträde till den inre 
marknaden, bl.a. insatser för att sprida 
information och höja medvetenheten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 58
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Den kommittén ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Den kommittén ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011. Kommitténs 
sammansättning ska spegla en jämn 
fördelning mellan könen genom 
tillämpning av könskvotering.

Or. en

Ändringsförslag 59
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att främja entreprenörskap, bl.a. inom särskilda målgrupper –
kolumn 3 – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ökning av andelen invånare i EU som 
skulle vilja vara egenföretagare till 50 %.

Ökning av andelen invånare i EU som 
skulle vilja vara egenföretagare.

Or. en
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Ändringsförslag 60
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att främja entreprenörskap, bl.a. inom särskilda målgrupper –
kolumn 3 – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ökning av andelen invånare i EU som 
skulle vilja vara egenföretagare till 50 %.

Ökning av andelen invånare i EU som 
skulle vilja vara egenföretagare till 50 % 
(säkerställa en ökning för både män och 
kvinnor).

Or. en


