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Ændringsforslag 40
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen vedtog Meddelelse fra 
Kommissionen – "Europa 2020 – en 
strategi for en intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst" i marts 2010 ("Europa 
2020-strategien") Meddelelsen blev 
godkendt af Det Europæiske Råd i juni 
2010. Europa 2020-strategien er en 
reaktion på den økonomiske krise og har til 
hensigt at forberede Europa på det næste 
årti. Den indeholder fem ambitiøse mål for 
klima og energi, beskæftigelse, innovation, 
uddannelse og social inklusion, der skal 
nås inden 2020, og identificerer fem 
drivkræfter for vækst, der har til formål at 
gøre Europa mere dynamisk og 
konkurrencedygtigt. Den understreger også 
vigtigheden af at styrke den europæiske 
økonomis vækst og samtidig levere høje 
niveauer for beskæftigelse, en 
ressourceeffektiv CO2-fattig økonomi og 
social samhørighed.

(1) Kommissionen vedtog Meddelelse fra 
Kommissionen – "Europa 2020 – en 
strategi for en intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst" i marts 2010 ("Europa 
2020-strategien") Meddelelsen blev 
godkendt af Det Europæiske Råd i juni 
2010. Europa 2020-strategien er en 
reaktion på den økonomiske krise og har til 
hensigt at forberede Europa på det næste 
årti. Den indeholder fem ambitiøse mål for 
klima og energi, beskæftigelse, innovation, 
uddannelse og social inklusion, der skal 
nås inden 2020, og identificerer fem 
drivkræfter for vækst, der har til formål at 
gøre Europa mere dynamisk og 
konkurrencedygtigt. Den understreger også 
vigtigheden af at styrke den europæiske 
økonomis vækst og samtidig levere høje 
niveauer for beskæftigelse, en 
ressourceeffektiv CO2-fattig økonomi og 
social samhørighed, f.eks. gennem 
SMV'er, som spiller en vigtig rolle for
opfyldelsen af disse mål.

Or. en

Begrundelse

SMV'ernes vigtige rolle i forbindelse med opfyldelsen af Europa 2020-målene afspejles af, at 
SMV'er nævnes i seks ud af syv af strategiens flagskibsinitiativer. SMV'ernes betydning bør 
derfor også fremhæves i beskrivelsen af programmet.

Ændringsforslag 41
Louis Grech

Forslag til forordning
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Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) "Kløfterne", fragmenteringen og det 
unødvendige bureaukrati i det indre 
marked forhindrer borgere, forbrugere og 
virksomheder, navnlig SMV'er, i at 
udnytte alle dets fordele. Mange SMV'er 
oplever f.eks. tilbagevendende problemer, 
når de forsøger at handle på tværs af
grænserne. Det er derfor absolut 
nødvendigt, at Kommissionen, Europa-
Parlamentet og medlemsstaterne i 
fællesskab gør en indsats for at afhjælpe 
mangler i forbindelse med gennemførelse, 
retlige aspekter og information.
Kommissionen og medlemsstaterne bør i 
henhold til proportionalitetsprincippet 
også samarbejde om at reducere 
uforholdsmæssigt store administrative, 
finansielle og forskriftsmæssige byrder 
for SMV'erne.

Or. en

Ændringsforslag 42
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med henblik på at bidrage til øget 
konkurrenceevne og bæredygtighed blandt 
EU's virksomheder, særligt SMV'erne, bør 
der ske fremme af videnssamfundet og 
udvikling baseret på balanceret økonomisk 
vækst og oprettelse af et program for 
virksomheders konkurrenceevne og 
SMV'er (i det følgende kaldet 
"programmet").

(6) Med henblik på at bidrage til øget 
konkurrenceevne og bæredygtighed blandt 
EU's virksomheder, særligt SMV'erne, bør 
der ske fremme af videnssamfundet og 
udvikling baseret på balanceret økonomisk 
vækst og oprettelse af et program for 
virksomheders konkurrenceevne og 
SMV'er (i det følgende kaldet 
"programmet"). Programmet må ikke 
overlappe med andre programmer i 
medlemsstaterne, og skal især være 
lettilgængeligt for iværksættere i små 
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virksomheder og mikrovirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 43
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EU's politik for konkurrenceevne har til 
hensigt at gøre noget ved de institutionelle 
og politiske ordninger, der skaber vilkår 
for, at virksomhederne kan vokse på en 
bæredygtig måde. Forbedret produktivitet 
er den primære kilde til vækst i bæredygtig 
indtægt, hvilket til gengæld bidrager til 
forbedret levestandard. Konkurrenceevne 
afhænger også af virksomhedernes evne til 
fuldt ud at udnytte mulighederne som f.eks. 
EU's indre marked. Dette er særlig vigtigt 
for SMV'er, der repræsenterer 99 % af 
virksomhederne i EU, to ud af tre 
eksisterende job i den private sektor og 
80 % af nye jobs og bidrager med mere end 
halvdelen af den samlede merværdi skabt 
af virksomheder i EU. SMV'er er en 
drivkraft for økonomisk vækst, 
beskæftigelse og social integration.

(8) EU's politik for konkurrenceevne har til 
hensigt at gøre noget ved de institutionelle 
og politiske ordninger, der skaber vilkår 
for, at virksomhederne kan etableres og 
vokse på en bæredygtig måde. Forbedret 
produktivitet er den primære kilde til vækst 
i bæredygtig indtægt, hvilket til gengæld 
bidrager til forbedret levestandard. 
Konkurrenceevne afhænger også af 
virksomhedernes evne til fuldt ud at 
udnytte mulighederne som f.eks. EU's 
indre marked. Dette er særlig vigtigt for 
SMV'er, der repræsenterer 99 % af 
virksomhederne i EU, to ud af tre 
eksisterende job i den private sektor og 
80 % af nye jobs og bidrager med mere end 
halvdelen af den samlede merværdi skabt 
af virksomheder i EU. SMV'er er en 
drivkraft for økonomisk vækst, 
beskæftigelse og social integration.

Or. en

Ændringsforslag 44
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Programmet bør særligt omfatte (11) Programmet bør særligt omfatte 
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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.

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 og
virksomheder, der beskæftiger sig med 
håndværk. Der bør ligeledes være fokus på 
de særlige karakteristika blandt 
målgrupper, som f.eks. unge iværksættere, 
nye og potentielle iværksættere og 
kvindelige iværksættere. Programmet bør 
også opfordre ældre borgere til at blive og 
forblive iværksættere og fremme 
virksomhedsoverdragelser, spin-offs og 
muligheden for, at iværksættere får en 
chance til.

Or. en

Ændringsforslag 45
Olle Schmidt

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 

(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 muligheden for, at iværksættere får 
en chance til. Der bør også gives 
målrettede oplysninger til særlige grupper
som migranter og personer med handicap. 
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også opfordre ældre borgere til at blive og 
forblive iværksættere og fremme 
muligheden for, at iværksættere får en 
chance til.

Programmet bør også opfordre ældre 
borgere til at blive og forblive 
iværksættere.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af sårbarhed er ikke tilstrækkelig tydelig, for så vidt angår særlige grupper af 
iværksættere.

Ændringsforslag 46
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

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 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 forenklet og mere 
gennemsigtigt 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.

Or. en
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Ændringsforslag 47
Mitro Repo

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 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,
virksomhedernes vækst samt succesfulde 
ejer- og generationsskifter. 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.

Or. fi

Begrundelse

At sørge for forudsætningerne for overførsel af virksomheder er en meget vigtig del af at sikre 
adgangen til finansiering. Adgang til kapital i ejerskiftesituationer hører til 
erhvervspolitikkens helt centrale udfordringer.

Ændringsforslag 48
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Enterprise Europe-netværket har 
tilført værdi til europæiske SMV'er som en 
one-stop-shop for erhvervsstøtte ved at 
hjælpe virksomheder med at forbedre deres 
konkurrenceevne og udforske 
forretningsmuligheder i og uden for det 
indre marked. Strømlining af metoder og 
arbejdsmetoder og bestemmelser i en 
europæisk dimension til 
erhvervsstøttetjenester kan alene opnås på 
unionsniveau. Særligt har netværket hjulpet 
SMV'er med at finde samarbejds- eller 
teknologioverførselspartnere, rådgivning 
vedrørende finansieringskilder og 
rådgivning vedrørende immaterielle 
rettigheder og miljøinnovation og 
bæredygtig produktion. Det har også fået 
feedback på EU's lovgivning og standarder. 
Dets unikke erfaring er særlig vigtig i 
forhold til at overvinde 
informationsasymmetrier og mindske 
transaktionsomkostninger forbundet med 
grænseoverskridende transaktioner.

(13) Enterprise Europe-netværket har 
tilført værdi til europæiske SMV'er som en 
one-stop-shop for erhvervsstøtte ved at 
hjælpe virksomheder med at forbedre deres 
konkurrenceevne og udforske 
forretningsmuligheder i og uden for det 
indre marked. Strømlining af metoder og 
arbejdsmetoder og bestemmelser i en 
europæisk dimension til 
erhvervsstøttetjenester kan alene opnås på 
unionsniveau. Særligt har netværket hjulpet 
SMV'er med at finde samarbejds- eller 
teknologioverførselspartnere, rådgivning 
vedrørende finansieringskilder og 
rådgivning vedrørende immaterielle 
rettigheder og miljøinnovation og 
bæredygtig produktion. Det har også fået 
feedback på EU's lovgivning og standarder. 
Dets unikke erfaring er særlig vigtig i 
forhold til at overvinde 
informationsasymmetrier og mindske 
transaktionsomkostninger forbundet med 
grænseoverskridende transaktioner. Hvor 
det er muligt, skal netværket optimeres 
yderligere gennem en styrket kontakt med 
nationale kontaktpunkter og en højere 
prioritering i medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

For at fremme medlemsstaternes ibrugtagning af programmet og undgå overlapning med 
medlemsstaternes aktiviteter, er det altafgørende, at der er en god kommunikation med de 
nationale kontaktpunkter.

Ændringsforslag 49
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
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Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Enterprise Europe-netværket har 
tilført værdi til europæiske SMV'er som en 
one-stop-shop for erhvervsstøtte ved at 
hjælpe virksomheder med at forbedre deres 
konkurrenceevne og udforske 
forretningsmuligheder i og uden for det 
indre marked. Strømlining af metoder og 
arbejdsmetoder og bestemmelser i en 
europæisk dimension til 
erhvervsstøttetjenester kan alene opnås på 
unionsniveau. Særligt har netværket hjulpet 
SMV'er med at finde samarbejds- eller 
teknologioverførselspartnere, rådgivning 
vedrørende finansieringskilder og 
rådgivning vedrørende immaterielle 
rettigheder og miljøinnovation og 
bæredygtig produktion. Det har også fået 
feedback på EU's lovgivning og standarder. 
Dets unikke erfaring er særlig vigtig i 
forhold til at overvinde 
informationsasymmetrier og mindske 
transaktionsomkostninger forbundet med 
grænseoverskridende transaktioner.

(13) Enterprise Europe-netværket har 
tilført værdi til europæiske SMV'er som en 
one-stop-shop for erhvervsstøtte ved at 
hjælpe virksomheder med at forbedre deres 
konkurrenceevne og udforske 
forretningsmuligheder i det indre marked
og i tredjelande. Strømlining af metoder og 
arbejdsmetoder og bestemmelser i en 
europæisk dimension til 
erhvervsstøttetjenester kan alene opnås på 
unionsniveau. Særligt har netværket hjulpet 
SMV'er med at finde samarbejds- eller 
teknologioverførselspartnere, også i 
udlandet, rådgivning vedrørende 
finansieringskilder og rådgivning 
vedrørende immaterielle rettigheder og 
miljøinnovation og bæredygtig produktion. 
Det har også fået feedback på EU's 
lovgivning og standarder. Dets unikke 
erfaring er særlig vigtig i forhold til at 
overvinde informationsasymmetrier og 
mindske transaktionsomkostninger 
forbundet med grænseoverskridende 
transaktioner. Netværket har endvidere 
med gode resultater tilskyndet til, at 
SMV'er deltager i EU's 
finansieringsprogrammer, som f.eks. RP7.

Or. en

Ændringsforslag 50
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Enterprise Europe-netværket har 
tilført værdi til europæiske SMV'er som en 
one-stop-shop for erhvervsstøtte ved at 
hjælpe virksomheder med at forbedre deres 

(13) Enterprise Europe-netværket har 
tilført værdi til europæiske SMV'er som en 
one-stop-shop for erhvervsstøtte med 
henblik på at finde frem til fyldestgørende 
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konkurrenceevne og udforske 
forretningsmuligheder i og uden for det 
indre marked. Strømlining af metoder og 
arbejdsmetoder og bestemmelser i en 
europæisk dimension til 
erhvervsstøttetjenester kan alene opnås på 
unionsniveau. Særligt har netværket hjulpet 
SMV'er med at finde samarbejds- eller 
teknologioverførselspartnere, rådgivning 
vedrørende finansieringskilder og 
rådgivning vedrørende immaterielle 
rettigheder og miljøinnovation og 
bæredygtig produktion. Det har også fået 
feedback på EU's lovgivning og standarder. 
Dets unikke erfaring er særlig vigtig i 
forhold til at overvinde 
informationsasymmetrier og mindske 
transaktionsomkostninger forbundet med 
grænseoverskridende transaktioner.

EU-finansierede 
erhvervsstøtteprogrammer ved at hjælpe 
virksomheder med at forbedre deres 
konkurrenceevne og udforske 
forretningsmuligheder i og uden for det 
indre marked. Strømlining af metoder og 
arbejdsmetoder og bestemmelser i en 
europæisk dimension til 
erhvervsstøttetjenester kan alene opnås på 
unionsniveau. Særligt har netværket hjulpet 
SMV'er med at finde samarbejds- eller 
teknologioverførselspartnere, rådgivning 
vedrørende finansieringskilder og 
rådgivning vedrørende immaterielle 
rettigheder og miljøinnovation og 
bæredygtig produktion. Det har også fået 
feedback på EU's lovgivning og standarder. 
Dets unikke erfaring er særlig vigtig i 
forhold til at overvinde 
informationsasymmetrier og mindske 
transaktionsomkostninger forbundet med 
grænseoverskridende transaktioner.

Or. it

Ændringsforslag 51
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Aktiviteter på dette område kan 
sikre lige konkurrencevilkår for SMV'er, 
der planlægger at udøve aktiviteter uden 
for deres hjemland. Sådanne aktiviteter 
bør blandt andet omfatte oplysninger om 
intellektuelle ejendomsrettigheder og 
tekniske standarder.

Or. en
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Ændringsforslag 52
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at forbedre konkurrenceevnen 
blandt europæiske virksomheder, særligt 
SMV'erne, er medlemsstaterne og 
Kommissionen nødt til at skabe et 
attraktivt erhvervsmiljø. Der er behov for 
særlig fokus på SMV'ernes interesser og de 
sektorer, hvor de er mest aktive. Der er 
behov for initiativer på unionsplan til at 
udvikle lige vilkår for SMV'erne og 
udveksle oplysninger og viden på 
europæisk plan.

(15) For at forbedre konkurrenceevnen 
blandt europæiske virksomheder, særligt 
SMV'erne, er medlemsstaterne og 
Kommissionen nødt til at skabe et 
attraktivt erhvervsmiljø. Der er behov for 
særlig fokus på SMV'ernes interesser. Der 
er behov for initiativer på unionsplan til at 
udvikle lige vilkår for SMV'erne til 
udveksling af oplysninger og viden på 
europæisk plan samt til at støtte 
udviklingen af en fælles EU-politik for 
SMV'er med europæisk merværdi.

Or. en

Ændringsforslag 53
Louis Grech

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Kommissionens og 
medlemsstaternes korrekte 
gennemførelse, håndhævelse og kontrol 
med en alternativ 
tvistbilæggelsesprocedure for tvister på 
forbrugerområdet vil gøre løsningen af 
tvister hurtigere, billigere og mindre 
bureaukratisk for både forbrugere og 
erhvervslivet og vil derfor motivere 
SMV'er til at deltage mere fuldt ud i det 
indre marked og øge deres 
konkurrenceevne.

Or. en
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Ændringsforslag 54
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En anden faktor, der påvirker 
konkurrenceevnen, er den relativt svage 
iværksætterånd i Unionen. Kun 45 % af 
unionens borgere (og mindre end 40 % 
kvinder) ønsker at blive selvstændige, 
sammenlignet med 55 % af befolkningen i 
USA og 71 % i Kina. Anskueliggørelse og 
katalysatoreffekter, f.eks. europæiske 
priser og konferencer, samt tiltag til 
forbedring af sammenhæng og konsistens, 
såsom benchmarking og udveksling af 
bedste praksis giver en høj EU-merværdi.

(16) En anden faktor, der påvirker 
konkurrenceevnen, er den relativt svage 
iværksætterånd i Unionen. Kun 45 % af 
unionens borgere (og mindre end 40 % 
kvinder) ønsker at blive selvstændige, 
sammenlignet med 55 % af befolkningen i 
USA og 71 % i Kina. Anskueliggørelse og 
katalysatoreffekter, samt tiltag til 
forbedring af sammenhæng og konsistens, 
såsom benchmarking og udveksling af 
bedste praksis giver en høj EU-merværdi.

Or. en

Ændringsforslag 55
Louis Grech

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) SMV'er er ofte afskåret fra 
markederne for offentlige indkøb på 
grund af uforholdsmæssigt store 
administrative byrder i forbindelse med 
udbud. Kommissionen og 
medlemsstaterne bør forenkle disse krav 
for at øge konkurrenceevnen og skabe 
lige konkurrencevilkår for SMV'er.

Or. en
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Ændringsforslag 56
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Global konkurrence, demografiske 
ændringer, ressourcebegrænsninger og 
nye sociale tendenser skaber udfordringer 
og muligheder for visse sektorer. F.eks. 
designbaserede sektorer, der står over for 
globale udfordringer og som er 
karakteriseret ved en stor andel af SMV'er, 
er nødt til at tilpasse sig for at opnå 
fordelene og udnytte potentialet ved den 
store efterspørgsel efter personlige, 
universelle produkter. Idet disse 
udfordringer gælder alle SMV'er i Unionen 
i disse sektorer, er det nødvendigt med en 
fælles indsats på unionsniveau.

(17) Global konkurrence, demografiske 
ændringer, begrænsede naturressourcer, 
herunder særlig fossile ressourcer, og nye 
sociale tendenser skaber udfordringer og 
muligheder for visse sektorer. F.eks. 
designbaserede sektorer, der står over for 
globale udfordringer og som er 
karakteriseret ved en stor andel af SMV'er, 
er nødt til at tilpasse sig for at opnå 
fordelene og udnytte potentialet ved den 
store efterspørgsel efter personlige, 
universelle produkter. Idet disse 
udfordringer gælder alle SMV'er i Unionen 
i disse sektorer, er det nødvendigt med en 
fælles indsats på unionsniveau.

Or. fr

Ændringsforslag 57
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Global konkurrence, demografiske 
ændringer, ressourcebegrænsninger og nye 
sociale tendenser skaber udfordringer og 
muligheder for visse sektorer. F.eks. 
designbaserede sektorer, der står over for 
globale udfordringer og som er 
karakteriseret ved en stor andel af SMV'er, 
er nødt til at tilpasse sig for at opnå 
fordelene og udnytte potentialet ved den 
store efterspørgsel efter personlige, 
universelle produkter. Idet disse 
udfordringer gælder alle SMV'er i Unionen 

(17) Global konkurrence, demografiske 
ændringer, ressourcebegrænsninger og nye 
sociale tendenser skaber udfordringer og 
muligheder for mange sektorer, der står 
over for globale udfordringer, og som er 
karakteriseret ved en stor andel af SMV'er. 
F.eks. er designbaserede sektorer nødt til 
at tilpasse sig for at opnå fordelene ved den 
store efterspørgsel efter personlige, 
universelle produkter. Designbaserede 
varer er en vigtig økonomisk sektor i 
Unionen, hvis virksomheder yder et vigtigt 
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i disse sektorer, er det nødvendigt med en 
fælles indsats på unionsniveau.

bidrag til vækst og jobskabelse. Idet disse 
udfordringer gælder alle SMV'er i Unionen 
i disse sektorer, er det nødvendigt med en 
fælles indsats på unionsniveau for at skabe 
yderligere vækst.

Or. en

Ændringsforslag 58
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Som nævnt i Kommissionens 
meddelelse af 30. juni 2010 benævnt 
"Europa, verdens førende rejsemål – en ny 
politisk ramme for turisme i Europa", der 
blev godkendt i Det Europæiske Råds 
konklusioner af oktober 2010, er turisme 
en vigtig del af EU's økonomi. 
Virksomhederne i denne sektor bidrager i 
væsentlig grad til EU's 
bruttonationalprodukt (BNP) og 
jobskabelse og har et betydeligt potentiale 
for udvikling af iværksætteraktiviteter, idet 
den hovedsageligt drives af SMV'er. 
Lissabontraktaten anerkender vigtigheden 
af turisme og nævner Unionens særlige 
kompetencer inden for det område, der 
komplementerer medlemsstaternes tiltag. 
Der er en tydelig merværdi for 
turismeinitiativet på unionsniveau, særligt 
hvad angår levering af data og analyser, 
udvikling af tværnationale 
promoveringstrategier og udveksling af 
bedste praksis.

(18) Som nævnt i Kommissionens 
meddelelse af 30. juni 2010 benævnt 
"Europa, verdens førende rejsemål – en ny 
politisk ramme for turisme i Europa", der 
blev godkendt i Det Europæiske Råds 
konklusioner af oktober 2010, er turisme 
en vigtig del af EU's økonomi. 
Virksomhederne i denne sektor bidrager i 
væsentlig grad til EU's 
bruttonationalprodukt (BNP) og 
jobskabelse og har et betydeligt potentiale 
for udvikling af iværksætteraktiviteter, idet 
den hovedsageligt drives af SMV'er. 
Lissabontraktaten anerkender vigtigheden 
af turisme og nævner Unionens særlige 
kompetencer inden for det område, der 
komplementerer medlemsstaternes tiltag.
Programmet bør støtte initiativer inden 
for turismesektoren, hvis der er en tydelig 
merværdi på unionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 59
Konstantinos Poupakis
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Som nævnt i Kommissionens 
meddelelse af 30. juni 2010 benævnt 
"Europa, verdens førende rejsemål – en ny 
politisk ramme for turisme i Europa", der 
blev godkendt i Det Europæiske Råds 
konklusioner af oktober 2010, er turisme 
en vigtig del af EU's økonomi. 
Virksomhederne i denne sektor bidrager i 
væsentlig grad til EU's 
bruttonationalprodukt (BNP) og 
jobskabelse og har et betydeligt potentiale 
for udvikling af iværksætteraktiviteter,
idet den hovedsageligt drives af SMV'er. 
Lissabontraktaten anerkender vigtigheden 
af turisme og nævner Unionens særlige 
kompetencer inden for det område, der 
komplementerer medlemsstaternes tiltag. 
Der er en tydelig merværdi for 
turismeinitiativet på unionsniveau, særligt 
hvad angår levering af data og analyser, 
udvikling af tværnationale 
promoveringstrategier og udveksling af 
bedste praksis.

(18) Som nævnt i Kommissionens 
meddelelse af 30. juni 2010 benævnt 
"Europa, verdens førende rejsemål – en ny 
politisk ramme for turisme i Europa", der 
blev godkendt i Det Europæiske Råds 
konklusioner af oktober 2010, er turisme 
en vigtig del af EU's økonomi. 
Virksomhederne i denne sektor bidrager i 
væsentlig grad med et tal, mere end 5 % af
EU's bruttonationalprodukt (BNP), der er 
støt stigende. Samtidig bidrager de til 
økonomisk virksomhed, der kan skabe 
vækst og beskæftigelse inden for 
Unionen, idet sektoren hovedsageligt 
drives af SMV'er, samt til vækst og 
økonomisk og social integration, især i 
landdistrikter og bjergområder, i 
kystregioner og på øer, i fjerntliggende 
områder eller i regioner, der befinder sig 
under konvergensmålet.

Or. el

Ændringsforslag 60
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Som nævnt i Kommissionens 
meddelelse af 30. juni 2010 benævnt 
"Europa, verdens førende rejsemål – en ny 
politisk ramme for turisme i Europa", der 
blev godkendt i Det Europæiske Råds 
konklusioner af oktober 2010, er turisme 

(18) Som nævnt i Kommissionens 
meddelelse af 30. juni 2010 benævnt 
"Europa, verdens førende rejsemål – en ny 
politisk ramme for turisme i Europa", der 
blev godkendt i Det Europæiske Råds 
konklusioner af oktober 2010, er turisme 
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en vigtig del af EU's økonomi. 
Virksomhederne i denne sektor bidrager i 
væsentlig grad til EU's 
bruttonationalprodukt (BNP) og
jobskabelse og har et betydeligt potentiale 
for udvikling af iværksætteraktiviteter, idet 
den hovedsageligt drives af SMV'er. 
Lissabontraktaten anerkender vigtigheden 
af turisme og nævner Unionens særlige 
kompetencer inden for det område, der 
komplementerer medlemsstaternes tiltag. 
Der er en tydelig merværdi for 
turismeinitiativet på unionsniveau , 
særligt hvad angår levering af data og 
analyser, udvikling af tværnationale 
promoveringstrategier og udveksling af 
bedste praksis.

en vigtig del af EU's økonomi. 
Virksomhederne i denne sektor bidrager 
med 10 % i væsentlig grad til EU's 
bruttonationalprodukt (BNP) og til den 
samlede beskæftigelse med 12 %, hvilket 
gør den til den tredjestørste 
socioøkonomiske aktivitet i EU og den har 
et betydeligt potentiale for udvikling af 
iværksætteraktiviteter, idet den 
hovedsageligt drives af SMV'er. 

Or. en

Ændringsforslag 61
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Lissabontraktaten anerkender 
vigtigheden af turisme og nævner 
Unionens særlige kompetencer inden for 
det område, der komplementerer 
medlemsstaternes tiltag. Denne sektor 
spiller en central rolle for den 
økonomiske udvikling af EU og for 
opnåelsen af målene i Europa 2020-
strategien. Turisme bør derfor medtages 
blandt de generelle og specifikke mål for 
programmet. Der er en tydelig merværdi 
for turismeinitiativet på unionsniveau, 
særligt hvad angår forbedring af 
videnbasen om turisme gennem levering 
af data og analyser, udvikling af 
tværnationale promoveringstrategier og 
udveksling af bedste praksis.
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Or. en

Ændringsforslag 62
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) I henhold til Lissabontraktaten er et 
vigtigt mål i den europæiske 
turismepolitik at styrke konkurrenceevnen 
inden for sektoren, i betragtning af at 
konkurrenceevnen på lang sigt er tæt 
forbundet med bæredygtigheden af 
udviklingen på området. 
Lissabontraktaten anerkender 
betydningen af turisme og nævner 
Unionens særlige kompetencer inden for
området, der komplementerer 
medlemsstaternes tiltag. Der er en tydelig 
merværdi for turismeinitiativet på 
unionsniveau, særligt hvad angår levering 
af data og analyser, udvikling af 
tværnationale promoveringstrategier og 
udveksling af bedste praksis.

Or. el

Ændringsforslag 63
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Betragtning 18 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18c) Den Europæiske Union er verdens 
førende rejsemål i henseende til 
internationale ankomster, og denne 
førerrolle bør styrkes ved at tage de 
udfordringer op, som dels skyldes en 
stigende global konkurrence og en 
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markedsefterspørgsel, som til stadighed 
ændrer sig, dels nødvendigheden af at 
sikre øget og mere vedvarende 
bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 64
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Betragtning 18 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18d) Turismen i Europa står over for 
mange udfordringer, herunder den 
globale økonomiske krise, konkurrencen 
fra andre destinationer uden for EU og 
mangfoldigheden af de turistattraktioner, 
der tilbydes, virkningerne af 
klimaændringerne og sæsonudsving i 
turistaktiviteterne, demografiske 
udviklinger i Europa, den stigende 
indflydelse fra informations- og 
kommunikationsteknologier og mange 
uforudsete begivenheder, der påvirker 
industrien fra tid til anden. EU bør derfor 
sørge for de rette betingelser for, at 
turisme kan blive en førende sektor.

Or. en

Ændringsforslag 65
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Programmet bør indeholde tiltag 
vedrørende målsætningerne, den samlede 
finansieringsramme til at opnå disse 

(19) Programmet bør indeholde tiltag 
vedrørende målsætningerne, den samlede 
finansieringsramme til at opnå disse 
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målsætninger, forskellige former for 
gennemførselsforanstaltninger og 
ordninger vedrørende overvågning og 
evaluering og fremme af EU's finansielle 
interesser.

målsætninger, forskellige former for 
gennemførselsforanstaltninger og 
gennemsigtige ordninger vedrørende 
overvågning og evaluering og fremme af 
EU's finansielle interesser.

Or. en

Ændringsforslag 66
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Programmet bør komplementere 
Unionens øvrige programmer og samtidig 
anerkende, at hvert enkelt instrument skal 
fungere i henhold til sine egne, særlige 
procedurer. Således bør enslydende 
berettigede omkostninger ikke modtage 
dobbelt finansiering. Med henblik på at 
opnå merværdi og en mærkbar virkning af 
unionsmidler, bør der udvikles synergier 
mellem programmet, øvrige 
unionsprogrammer og strukturfondene.

(20) Programmet bør komplementere 
Unionens øvrige programmer og samtidig 
anerkende, at hvert enkelt instrument skal 
fungere i henhold til sine egne, særlige 
procedurer. Således bør enslydende 
berettigede omkostninger ikke modtage 
dobbelt finansiering. Med henblik på at 
opnå merværdi og en mærkbar virkning af
unionsmidler, bør der udvikles synergier 
mellem programmet og øvrige 
unionsprogrammer, som f.eks. Horisont 
2020, og strukturfondene.

Or. en

Ændringsforslag 67
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at styrke konkurrenceevnen og 
bæredygtigheden blandt Unionens 
virksomheder, herunder i turismesektoren

a) at styrke konkurrenceevnen og 
bæredygtigheden blandt Unionens 
virksomheder og navnlig SMV'er

Or. en
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Begrundelse

Programmet bør gå på tværs af sektorer og ikke forskelsbehandle virksomheder uden for 
turistsektoren. SMV'ernes betydning bør derfor fremhæves i beskrivelsen af programmet.

Ændringsforslag 68
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at styrke konkurrenceevnen og 
bæredygtigheden blandt Unionens 
virksomheder, herunder i turismesektoren

a) at styrke konkurrenceevnen og 
bæredygtigheden blandt Unionens 
virksomheder, især SMV'er, herunder i 
turismesektoren, i betragtning af at 
størstedelen af turistvirksomhederne 
består af SMV'er

Or. el

Ændringsforslag 69
Mitro Repo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at opfordre til en iværksætterkultur og 
fremme skabelse og vækst af SMV'er.

b) at opfordre til en iværksætterkultur og 
fremme skabelse, vækst og gnidningsfri 
ejerskifter af SMV'er.

Or. fi

Begrundelse

Overførsler af virksomheder er en udfordring, som mærkbart påvirker de generelle 
forudsætninger for iværksættere og udviklingen af iværksætterånd. Ud over skabelse og vækst 
af SMV'er bør der derfor fokuseres på velordnet afvikling af generations- og 
ejerskiftesituationer.
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Ændringsforslag 70
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ændringer i administrative byrder for 
SMV'er 

c) reduktion af administrative byrder for 
SMV'er 

Or. en

Ændringsforslag 71
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) og SMV'ernes omsætningshastighed. e) og SMV'ernes opstart, vækst og 
reduktion af fejl.

Or. en

Ændringsforslag 72
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) At forbedre rammevilkårene for 
konkurrenceevne og bæredygtighed blandt 
Unionens virksomheder, herunder i 
turismesektoren

a) At forbedre rammevilkårene for 
konkurrenceevne og bæredygtighed blandt 
Unionens virksomheder, navnlig SMV'er

Or. en
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Begrundelse

Programmet bør gå på tværs af sektorer og ikke forskelsbehandle virksomheder uden for 
turistsektoren. SMV'ernes betydning bør derfor fremhæves i beskrivelsen af programmet.

Ændringsforslag 73
Mitro Repo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) At forbedre rammevilkårene for 
konkurrenceevne og bæredygtighed blandt 
Unionens virksomheder, herunder i
turismesektoren

a) At forbedre rammevilkårene for 
konkurrenceevne, herunder start af 
selvstændig virksomhed, vækst og 
ejerskifte, og bæredygtighed blandt 
Unionens virksomheder

Or. fi

Begrundelse

Der er grund til at nævne de vigtigste faktorer for konkurrenceevnen i de specifikke mål for 
programmet. Til disse faktorer hører sikring af forudsætningerne for start af selvstændig 
virksomhed, vækst og ejerskifter.

Ændringsforslag 74
Konstantinos Poupakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) At forbedre rammevilkårene for 
konkurrenceevne og bæredygtighed blandt 
Unionens virksomheder, herunder i 
turismesektoren

a) At forbedre rammevilkårene for 
konkurrenceevne, udvikling, 
internationalisering og bæredygtighed 
blandt Unionens virksomheder, især blandt 
SMV'er, herunder i turismesektoren og
inden for tjenesteydelser og offentlige 
kontrakter
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Or. el

Ændringsforslag 75
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Tiltag til forbedring af udførelse, 
gennemførelse og evaluering af politikker, 
der har betydning for virksomhedernes 
konkurrenceevne og bæredygtighed, 
herunder modstandsdygtighed over for 
ulykker, og til sikring af udviklingen af 
behørige infrastrukturer, klynger i 
verdensklasse og erhvervsnetværk, 
rammebetingelser og udvikling af 
bæredygtige produkter, tjenesteydelser og 
processer 

a) Tiltag til forbedring af udførelse, 
gennemførelse og evaluering af politikker, 
der har betydning for virksomhedernes 
konkurrenceevne og bæredygtighed, 
herunder modstandsdygtighed over for 
ulykker, og til sikring af udveksling af 
bedste praksis vedrørende udviklingen af 
behørige infrastrukturer, klynger i
verdensklasse og erhvervsnetværk, 
rammebetingelser og fremme af udvikling 
af bæredygtige produkter, tjenesteydelser 
og processer 

Or. en

Ændringsforslag 76
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Tiltag til forbedring af udførelse, 
gennemførelse og evaluering af politikker, 
der har betydning for virksomhedernes 
konkurrenceevne og bæredygtighed, 
herunder modstandsdygtighed over for 
ulykker, og til sikring af udviklingen af 
behørige infrastrukturer, klynger i 
verdensklasse og erhvervsnetværk, 
rammebetingelser og udvikling af 
bæredygtige produkter, tjenesteydelser og 
processer 

a) Tiltag til forbedring af udførelse, 
gennemførelse og evaluering af politikker, 
der har betydning for virksomhedernes 
konkurrenceevne og bæredygtighed, 
klynger i verdensklasse og 
erhvervsnetværk, udvikling af bæredygtige 
produkter, tjenesteydelser og processer 
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Or. en

Ændringsforslag 77
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte til udviklingen af politikker for 
SMV'er og samarbejdet mellem 
beslutningstagere, navnlig med henblik på 
at lette adgangen til programmer og 
foranstaltninger for SMV'er.

c) støtte til udviklingen af politikker for 
SMV'er og samarbejdet mellem 
beslutningstagere, navnlig med henblik på 
at lette adgangen til programmer og
foranstaltninger samt reducere den 
administrative byrde for SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 78
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Foranstaltninger til at fremme 
SMV'ernes adgang til markederne for 
offentlige indkøb, navnlig gennem 
forbedrede oplysninger og retningslinjer 
vedrørende udbudsproceduren og de nye 
muligheder, der følger af EU's 
moderniserede regler, udveksling af 
bedste praksis og tilrettelæggelse af kurser 
og events for offentlige indkøbere og 
SMV'er.

Or. en

Begrundelse

De offentlige politiske værktøjer bør tilpasses til SMV'ernes behov. De bør gøre brug af 
adfærdskodeksen for offentlige kontrakter, der giver vejledning i, hvordan de kan anvende 



PE491.171v01-00 26/41 AM\904692DA.doc

DA

EF-rammerne for offentlige indkøb på en sådan måde, at SMV'erne får lettere adgang til at 
deltage i procedurerne for offentlige indkøb. For at gennemføre SBA-princip V "Tilpasning af 
offentlige politikværktøjer til SMV'ernes behov: gøre det lettere for SMV'er at deltage i 
offentlige indkøbskontrakter og udnytte statsstøttemulighederne bedre til fordel for 
SMV'erne", COSME skal finansiere foranstaltninger til at fremme SMV'ernes adgang til 
offentlige indkøb.

Ændringsforslag 79
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) foranstaltninger til fremme af 
SMV'ernes konkurrenceevne og 
bæredygtighed i turismesektoren ved at 
stimulere oprettelsen af et gunstigt miljø 
for udvikling af virksomheder i denne 
sektor samt fremme af samarbejdet 
mellem medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 80
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan støtte initiativer, der 
fremskynder udviklingen af 
konkurrencedygtige industrier baseret på 
tværgående aktiviteter inden for områder, 
der er karakteriseret ved en høj andel af 
SMV'er og et stort bidrag til Unionens 
BNP. Sådanne initiativer skal stimulere 
udviklingen af nye markeder og levering 
af varer og tjenesteydelser baseret på de 

3. Kommissionen kan støtte initiativer, der 
fremskynder udviklingen af 
konkurrencedygtige industrier baseret på 
tværgående aktiviteter inden for områder, 
der er karakteriseret ved en høj andel af 
SMV'er og et stort bidrag til Unionens 
BNP. Sådanne initiativer skal stimulere 
anvendelsen af nye konkurrencedygtige 
forretningsmodeller, samarbejde mellem 
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mest konkurrencedygtige 
forretningsmodeller eller tilpassede 
værdikæder. De skal omfatte initiativer til 
øget produktivitet, ressourceeffektivitet, 
bæredygtighed og virksomheders sociale 
ansvar.

SMV'erne i nye værdikæder og udvikling 
af nye markeder. De kan omfatte 
initiativer til øget produktivitet, 
ressourceeffektivitet, bæredygtighed og 
virksomheders sociale ansvar.
Kommissionen kan også støtte 
sektorspecifikke aktiviteter til disse formål 
på områder, som er kendetegnet ved en 
høj andel af SMV'er, og som yder et 
væsentligt bidrag til Unionens BNP, som 
f.eks. turismesektoren, hvor der kan 
påvises en tilstrækkelig merværdi på 
unionsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 81
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan støtte initiativer, der 
fremskynder udviklingen af 
konkurrencedygtige industrier baseret på 
tværgående aktiviteter inden for områder, 
der er karakteriseret ved en høj andel af 
SMV'er og et stort bidrag til Unionens 
BNP. Sådanne initiativer skal stimulere 
udviklingen af nye markeder og levering af 
varer og tjenesteydelser baseret på de mest 
konkurrencedygtige forretningsmodeller 
eller tilpassede værdikæder. De skal 
omfatte initiativer til øget produktivitet, 
ressourceeffektivitet, bæredygtighed og 
virksomheders sociale ansvar.

3. Kommissionen skal støtte initiativer, der 
fremskynder udviklingen af 
konkurrencedygtige industrier. Sådanne 
initiativer skal stimulere udviklingen af nye 
markeder og levering af varer og 
tjenesteydelser baseret på de mest 
konkurrencedygtige forretningsmodeller, 
forbedrede produkter og processer, 
fleksible organisationsstrukturer eller 
tilpassede værdikæder. De skal omfatte 
initiativer til øget produktivitet,
bæredygtighed, navnlig ressource- og 
energieffektivitet og virksomheders sociale 
ansvar. Aktiviteterne skal tilskynde til 
vedtagelse af nye forretningsmodeller 
samt kommerciel anvendelse af relevante 
idéer til nye produkter og tjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 82
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen kan også støtte 
sektorspecifikke aktiviteter til disse formål 
på områder, som er kendetegnet ved en 
høj andel af SMV'er, og som yder et 
væsentligt bidrag til Unionens BNP, som 
f.eks. turismesektoren og sektorer for 
designbaserede forbrugsgoder.

Or. en

Ændringsforslag 83
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen skal støtte bestræbelser 
på at forbedre konkurrenceevnen og 
koordineringen af turismesektoren, som 
hovedsageligt udgøres af SMV'er. Disse 
bestræbelser kan omfatte koordinering af 
udveksling af informationer og god 
praksis mellem medlemsstaterne og hjælp 
til udviklingen af fælles transnationale 
promoveringsstrategier.

Or. en

Ændringsforslag 84
Robert Rochefort

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bidrager til at fremme 
iværksætteri ved at forbedre de 
rammebetingelser, der har betydning for 
udviklingen af iværksætteri. 
Kommissionen støtter op om et 
erhvervsmiljø, der er attraktivt for 
virksomheders udvikling og vækst.

1. Kommissionen bidrager til at fremme 
iværksætteri ved at forbedre de 
rammebetingelser, der har betydning for 
udviklingen af iværksætteri. 
Kommissionen støtter op om et 
erhvervsmiljø, der er attraktivt for 
virksomheders oprettelse, udvikling og
overdragelse samt vækst.

Or. fr

Ændringsforslag 85
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bidrager til at fremme 
iværksætteri ved at forbedre de 
rammebetingelser, der har betydning for 
udviklingen af iværksætteri. 
Kommissionen støtter op om et 
erhvervsmiljø, der er attraktivt for 
virksomheders udvikling og vækst.

1. Kommissionen bidrager til at fremme 
iværksætteri ved at forbedre de 
rammebetingelser, der har betydning for 
udviklingen af iværksætteri. 
Kommissionen støtter op om et 
erhvervsmiljø, der er attraktivt for 
virksomheders opstart, udvikling, vækst og 
nye chancer.

Or. en

Begrundelse

SMV'er er følsomme over for hurtige ændringer i markedsforholdene, og det er vigtigt at 
bevare en vis grad af fleksibilitet i forbindelse med tildelingen af midler.

Ændringsforslag 86
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der er særlig fokus på unge 
iværksættere, nye og potentielle 
iværksættere og kvindelige iværksættere 
samt særlige målgrupper.

2. Der er særlig fokus på unge 
iværksættere, nye og potentielle 
iværksættere og kvindelige iværksættere.

Or. en

Begrundelse

Grundet programmets begrænsede ressourcer bør det koncentreres om de mest relevante 
kategorier af iværksættere.

Ændringsforslag 87
Mitro Repo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der er særlig fokus på unge 
iværksættere, nye og potentielle 
iværksættere og kvindelige iværksættere 
samt særlige målgrupper.

2. Der er særlig fokus på unge 
iværksættere, iværksættere med 
indvandrerbaggrund, nye og potentielle 
iværksættere og kvindelige iværksættere 
samt særlige målgrupper.

Or. fi

Begrundelse

For indvandrere er grundlæggelsen af egen virksomhed en af måderne at beskæftige sig selv 
på, særligt i de tilfælde, hvor den uddannelse, indvandrerne har taget i hjemlandet ikke 
anerkendes i ankomstlandet, eller hvis manglende sprogkundskaber eller arbejdsgivernes 
fordomme udgør forhindringer for at få et arbejde.

Ændringsforslag 88
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen skal støtte 
foranstaltninger, der har til formål at 
forbedre adgangen til finansiering for 
SMV'er i opstarts- og vækstfasen, som 
supplement til medlemsstaternes brug af 
finansielle instrumenter til SMV'er på 
nationalt og regionalt plan. Med henblik på 
at sikre komplementaritet vil disse 
foranstaltninger blive tæt koordineret med 
dem, der påtages inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken og på nationalt 
plan. Sådanne foranstaltninger har til 
hensigt at stimulere adgangen til både 
egenkapital og lånekapital.

1. Kommissionen skal støtte 
foranstaltninger, der har til formål at 
forbedre adgangen til finansiering for 
SMV'er i opstarts-, overgangs- og 
vækstfasen, uden at påføre ekstra 
administrative byrder, og som supplement 
til medlemsstaternes brug af finansielle 
instrumenter til SMV'er på nationalt og 
regionalt plan. Med henblik på at sikre 
komplementaritet vil disse foranstaltninger 
blive tæt koordineret med dem, der påtages 
inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken og på nationalt 
plan. Sådanne foranstaltninger har til 
hensigt at stimulere adgangen til både 
egenkapital og lånekapital.

Or. en

Ændringsforslag 89
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på løbende at forbedre 
konkurrenceevnen og adgangen til 
markederne for Unionens virksomheder, 
opretholder Kommissionen sin støtte til 
Enterprise Europe-netværket.

4. Med henblik på løbende at forbedre 
konkurrenceevnen og adgangen til 
markederne for Unionens virksomheder, 
opretholder Kommissionen sin støtte til 
Enterprise Europe-netværket som en one-
stop-shop for erhvervsstøtte. Netværkets 
fremtidige aktiviteter bør videreføre, 
videreudbygge og styrke sine nuværende 
aktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 90
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger til at forbedre SMV'ernes 
adgang til det indre marked, herunder 
tilvejebringelse af information og 
bevidstgørelse.

5. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger til at forbedre SMV'ernes 
adgang til det indre marked, herunder 
tilvejebringelse af information (bl.a. via 
digitale tjenester) og bevidstgørelse, 
herunder vedrørende standardisering og 
offentlige udbud. Formålet med 
foranstaltningerne kan også være at 
forsøge at fjerne eksisterende retlige og 
lovgivningsmæssige hindringer.

Or. fr

Ændringsforslag 91
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger til at forbedre SMV'ernes 
adgang til det indre marked, herunder 
tilvejebringelse af information og
bevidstgørelse.

5. Kommissionen skal støtte 
foranstaltninger til at forbedre SMV'ernes 
adgang til det indre marked, herunder 
tilvejebringelse af information, 
bevidstgørelse og digitalisering af det 
indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 92
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger til at forbedre SMV'ernes 
adgang til det indre marked, herunder 
tilvejebringelse af information og 
bevidstgørelse.

5. Kommissionen skal støtte 
foranstaltninger til at forbedre SMV'ernes 
adgang til det indre marked, herunder 
tilvejebringelse af information og 
bevidstgørelse om emner som f.eks. 
forretningsmuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 93
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger til at forbedre SMV'ernes 
adgang til det indre marked, herunder 
tilvejebringelse af information og 
bevidstgørelse.

5. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger til at forbedre SMV'ernes 
adgang til det indre marked, herunder 
tilvejebringelse af information og 
bevidstgørelse. Disse foranstaltninger kan 
bl.a. gå ud på at sikre, at 
kontaktpunkterne for Enterprise Europe-
netværket og Europe Direct-tjenesten 
forsynes med relevante oplysninger, og, 
hvis nødvendigt, udbyde uddannelse for at 
sikre en høj servicestandard over for 
SMV'er samt sætte fornyet fokus på at 
levere en målrettet, skræddersyet støtte til 
SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 94
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Særlige foranstaltninger har til hensigt at 
lette SMV'ernes adgang til markederne 
uden for Unionen og styrke de eksisterende 
støttetjenester på disse markeder. 
SMV'erne kan modtage støtte via 
programmet hvad angår standarder og 
immaterielle rettigheder i andre bestemte 
tredjelande.

6. Særlige foranstaltninger har til hensigt at 
lette SMV'ernes adgang til markederne 
uden for Unionen og styrke de eksisterende 
støttetjenester på disse markeder. 
SMV'erne skal modtage støtte via 
programmet, navnlig i form af oplysninger 
om hindringer for markedsadgang og 
forretningsmuligheder og forbedrede 
støttetjenester, hvad angår standarder og 
immaterielle rettigheder i andre bestemte 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 95
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre 
programmet vedtager Kommissionen et 
årligt arbejdsprogram i overensstemmelse 
med den undersøgelsesprocedure, der 
henvises til i artikel 16, stk. 2. De årlige 
arbejdsprogrammer indeholder oplysninger 
om ønskede målsætninger, forventede 
resultater, gennemførelsesmetode og 
samlet budget. De indeholder også en 
beskrivelse af de foranstaltninger, der 
finansieres, en indikation af det beløb, der 
tildeles hver enkelt foranstaltning, og en 
indikativ tidsplan for gennemførelsen samt 
passende indikatorer for overvågning, 
leveringseffektivitet, resultat og opnåelse 
af målsætninger. I forhold til tilskud skal 
de indeholde oplysninger om prioritering, 
afgørende evalueringskriterier og det 
maksimale niveau for medfinansiering.

1. Med henblik på at gennemføre 
programmet vedtager Kommissionen et 
årligt arbejdsprogram i overensstemmelse 
med den undersøgelsesprocedure, der 
henvises til i artikel 16, stk. 2. De årlige 
arbejdsprogrammer indeholder oplysninger 
om ønskede målsætninger, baseret på 
tidligere høringer, forventede resultater, 
gennemførelsesmetode og samlet budget. 
De indeholder også en beskrivelse af de 
foranstaltninger, der finansieres, en 
indikation af det beløb, der tildeles hver 
enkelt foranstaltning, og en indikativ 
tidsplan for gennemførelsen samt passende 
indikatorer for overvågning, 
leveringseffektivitet, resultat og opnåelse 
af målsætninger. I forhold til tilskud skal 
de indeholde oplysninger om prioritering, 
afgørende evalueringskriterier og det 
maksimale niveau for medfinansiering.
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Or. en

Ændringsforslag 96
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) konsekvensanalyse af EU-
foranstaltninger med særlig relevans for 
virksomheders konkurrenceevne med 
henblik på at identificere områder med 
eksisterende lovgivning, der skal forenkles, 
eller områder, hvor der skal foreslås nye 
lovpakker 

c) konsekvensanalyse af EU-
foranstaltninger med særlig relevans for 
virksomheders konkurrenceevne, navnlig 
SMV'ers, med henblik på at identificere 
områder med eksisterende lovgivning, der 
skal forenkles, eller områder, hvor der skal 
foreslås nye lovpakker 

Or. en

Begrundelse

SMV'ernes betydning bør fremhæves i beskrivelsen af programmet.

Ændringsforslag 97
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) konsekvensanalyse af EU-
foranstaltninger med særlig relevans for 
virksomheders konkurrenceevne med 
henblik på at identificere områder med 
eksisterende lovgivning, der skal forenkles, 
eller områder, hvor der skal foreslås nye 
lovpakker 

c) kvalitetskontrol af eksisterende 
lovgivning og konsekvensanalyse af EU-
foranstaltninger med særlig relevans for
virksomheders konkurrenceevne og vækst, 
herunder særlig SMV'er og 
mikrovirksomheder, med henblik på at 
identificere områder med eksisterende 
lovgivning, der skal forenkles, eller 
ophæves, og sikre, at byrder, der påhviler 
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SMV'er, minimeres på områder, hvor der 
foreslås nye lovpakker 

Or. fr

Ændringsforslag 98
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) evaluering af lovgivning der påvirker 
erhvervslivet, særligt industripolitik og 
foranstaltninger vedrørende 
konkurrenceevne.

d) evaluering af lovgivning der påvirker 
erhvervslivet, navnlig SMV'er, særligt 
industripolitik og foranstaltninger 
vedrørende konkurrenceevne.

Or. en

Begrundelse

SMV'ernes betydning bør fremhæves i beskrivelsen af programmet.

Ændringsforslag 99
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest midt i 2018 skal Kommissionen 
udarbejde en evalueringsrapport 
vedrørende status på de opnåede mål for 
alle de foranstaltninger, der støttes i 
henhold til programmet, hvad angår 
resultater og virkning), effektiviteten af 
brug af ressourcer og EU's merværdi, set i 
lyset af en beslutning om at forny, ændre 
eller udsætte foranstaltningerne. 
Evalueringsrapporten skal også omfatte 

3. Senest midt i 2018 skal Kommissionen 
udarbejde en evalueringsrapport, som skal 
offentliggøres hvert tredje år, vedrørende 
status på de opnåede mål for alle de 
foranstaltninger, der støttes i henhold til 
programmet, hvad angår resultater og 
virkning), særligt vedrørende jobskabelse 
og økonomisk vækst, effektiviteten af brug 
af ressourcer og EU's merværdi, set i lyset 
af en beslutning om at forny, ændre eller 
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målet om forenkling, den interne og 
eksterne sammenhæng, den fortsatte 
relevans af alle målsætninger samt 
foranstaltningernes bidrag til EU's 
målsætning om en intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst. Den skal tage højde for 
evalueringsresultater fra en langsigtet 
virkning af de forudgående 
foranstaltninger.

udsætte foranstaltningerne. 
Evalueringsrapporten skal også omfatte 
målet om forenkling, den interne og 
eksterne sammenhæng, den fortsatte 
relevans af alle målsætninger samt 
foranstaltningernes bidrag til EU's 
målsætning om en intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst. Den skal tage højde for 
evalueringsresultater fra en langsigtet 
virkning af de forudgående 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 100
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Med henblik på at sikre, at støtten når 
ud til SMV'erne, etableres der et 
overvågningssystem, som skal sikre, at 
bankerne anvender bevillingerne og 
garantierne til at øge deres udlån til 
SMV'er. Dette system kan indebære 
indførelse af rapporteringsordninger og 
en adfærdskodeks for banker, der yder lån 
til SMV'er. Overvågningssystemet skal 
endvidere sikre, at ikke blot mellemstore 
virksomheder, men også små 
virksomheder og mikrovirksomheder 
modtager lån i form af EU-midler.

Or. en

Ændringsforslag 101
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Formålet med programmets finansielle 
instrumenter er at fremme adgangen til 
finansiering for vækstorienterede SMV'er. 
De finansielle instrumenter skal omfatte en 
egenkapitalfacilitet og en 
lånegarantifacilitet.

1. Formålet med programmets finansielle 
instrumenter er at fremme adgangen til 
finansiering for SMV'er i deres opstarts-, 
vækst- og overdragelsesfaser. De 
finansielle instrumenter skal omfatte en 
egenkapitalfacilitet og en 
lånegarantifacilitet.

Or. en

Begrundelse

SMV'er er følsomme over for hurtige ændringer i markedsforholdene, og det er vigtigt at 
bevare en vis grad af fleksibilitet i forbindelse med tildelingen af midler.

Ændringsforslag 102
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Formålet med programmets finansielle 
instrumenter er at fremme adgangen til 
finansiering for vækstorienterede SMV'er. 
De finansielle instrumenter skal omfatte en 
egenkapitalfacilitet og en 
lånegarantifacilitet.

1. Formålet med programmets finansielle 
instrumenter er at fremme adgangen til 
finansiering for vækst- og 
internationaliseringsorienterede SMV'er 
og at støtte og anerkende klyngers, 
erhvervsnetværks og eksportkonsortiers 
rolle. De finansielle instrumenter skal 
omfatte en egenkapitalfacilitet og en 
lånegarantifacilitet.

Or. it

Ændringsforslag 103
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De finansielle instrumenter for 
vækstorienterede SMV'er kan om 
nødvendigt kombineres med andre 
finansielle instrumenter iværksat af 
medlemsstaterne og deres forvaltende 
myndigheder i overensstemmelse med 
[artikel 33, stk. 1, litra a, i forordning (EU) 
nr. XXX/201X [den nye forordning om 
strukturfondene]] og bevillinger, der 
finansieres af EU, herunder denne 
forordning.

2. De finansielle instrumenter for SMV'er 
kan om nødvendigt kombineres med andre 
finansielle instrumenter iværksat af 
medlemsstaterne og deres forvaltende 
myndigheder i overensstemmelse med 
[artikel 33, stk. 1, litra a, i forordning (EU) 
nr. XXX/201X [den nye forordning om 
strukturfondene]] og bevillinger, der 
finansieres af EU, herunder denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 104
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De finansielle instrumenter for 
vækstorienterede SMV'er kan om 
nødvendigt kombineres med andre 
finansielle instrumenter iværksat af 
medlemsstaterne og deres forvaltende 
myndigheder i overensstemmelse med 
[artikel 33, stk. 1, litra a, i forordning (EU) 
nr. XXX/201X [den nye forordning om 
strukturfondene]] og bevillinger, der 
finansieres af EU, herunder denne 
forordning.

2. De finansielle instrumenter for vækst- og 
internationaliseringsorienterede SMV'er 
kan om nødvendigt kombineres med andre 
finansielle instrumenter og specifikke 
støtteprogrammer iværksat af 
medlemsstaterne og deres forvaltende 
myndigheder i overensstemmelse med 
[artikel 33, stk. 1, litra a, i forordning (EU) 
nr. XXX/201X [den nye forordning om 
strukturfondene]] og bevillinger, der 
finansieres af EU, herunder denne 
forordning.

Or. it

Ændringsforslag 105
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Bilag 1 – generel målsætning 1 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. At styrke konkurrenceevnen og 
bæredygtigheden blandt Unionens 
virksomheder, herunder i turismesektoren

1. At styrke konkurrenceevnen og 
bæredygtigheden blandt Unionens 
virksomheder

Or. en

Begrundelse

Programmet bør gå på tværs af sektorer og ikke forskelsbehandle virksomheder uden for 
turistsektoren.

Ændringsforslag 106
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Bilag 1 – generel målsætning 1 – indikator for virkning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændring af administrative byrder for 
SMV'er (antal dage det tager at oprette en 
ny virksomhed)

Reduktion af administrative byrder for 
SMV'er (antal dage det tager at oprette en 
ny virksomhed)

Or. en

Ændringsforslag 107
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Bilag 1 – særlig målsætning 1 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At forbedre rammevilkårene for 
konkurrenceevne og bæredygtighed blandt 
EU's virksomheder, herunder i 
turismesektoren

At forbedre rammevilkårene for 
konkurrenceevne og bæredygtighed blandt 
EU's virksomheder



AM\904692DA.doc 41/41 PE491.171v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Programmet bør gå på tværs af sektorer og ikke forskelsbehandle virksomheder uden for 
turistsektoren.


