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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over COSME-programmet som foreslået af Kommissionen for 
perioden 2014-2020, der sigter mod at styrke konkurrenceevnen og bæredygtigheden hos 
Unionens virksomheder, og som har til formål at støtte gennemførelsen af Europa 2020-
strategien, samt at bidrage til at opfyldelsen af målsætningen om intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. Ifølge ordføreren bør programmet netop fokusere på at fremme EU-
virksomheders, og især SMV's, konkurrencedygtighed og vækst. Det bør endvidere sigte mod 
at skabe lettere adgang til finansiering og fremme iværksætterånd, herunder blandt 
målgrupper såsom unge og kvinder. Fremme af adgang til markeder, især inden for Unionen, 
men også globalt, er endnu et vigtigt mål.

Ordføreren påpeger, at selvstændig virksomhed og virksomhedsudvikling er vigtige kilder til 
vækst og jobskabelse på EU-plan. Derfor bør vilkårene for iværksættere, især SMV'ere, og for 
borgere, der ønsker at etablere en virksomhed, forbedres. Ved udarbejdelsen af denne 
udtalelse har ordføreren fokuseret på en række centrale områder, som vil kunne bidrage til 
opfyldelsen af denne målsætning:

 fremme af indførelsen af nye konkurrencedygtige virksomhedsmodeller og 
inddragelsen af SMV'ere i nye værdikæder og nye markeder

 bedre adgang for SMV'ere til finansiering i opstarts- og vækstfasen

 reduktion og forenkling af tidskrævende barrierer for SMV'er 

 fremme af COSME-programmer og bevillinger til SMV'ere i højere grad end hidtil, 
således at disse får kendskab til de finansieringsmuligheder, de kan benytte sig af

 finansiering af Enterprise Europe-netværket, især med henblik på at identificere EU-
programmer, som vil kunne forbedre virksomhedernes konkurrencedygtighed og 
vækst på det indre marked

 støtte til SMV'er i form af rådgivning og information om spørgsmål, som f.eks.  
hindringer for adgang til markedet, forretningsmuligheder, standarder og immaterielle 
rettigheder i andre bestemte tredjelande

 mere udbredt tilvejebringelse af information om digitale tjenester 

 etablering af et overvågningssystem, som skal sikre, at bankerne anvender 
bevillingerne og garantierne til at øge deres udlån til SMV'er.

Ordføreren er af den opfattelse, at Den Europæiske Union ikke bør iværksætte 
foranstaltninger, der allerede er iværksat af medlemsstaterne. Derfor afventer ordføreren med 
spænding resultaterne af den kortlægning, som Kommissionen er i færd med at gennemføre.
Det er af afgørende betydning, at COSME tilfører en merværdi, og at støtten til dette program 
kanaliseres hen imod vækstskabende foranstaltninger.
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Hvad angår støtteforanstaltninger og forenkling, understreger ordføreren værdien af bedre 
regulering, herunder kvalitetskontrol af eksisterende lovgivning og konsekvensanalyse af EU-
foranstaltninger med særlig relevans for virksomheders konkurrenceevne og vækst. For at 
give virksomhederne videre rammer og, om nødvendigt, fremme væksten bør lovgivningen 
forenkles eller ophæves, og de byrder, der påhviler SMV'er, bør minimeres i fremtidig 
lovgivning.

Ordføreren deler Kommissionens synspunkt gående ud på, at mikro-virksomheder bør fritages 
fra EU-lovgivningsbestemmelserne, medmindre det modsatte er begrundet. Fremme af 
anvendelsen af SMV-testen og testen til påvisning af konkurrencedygtighed, som ligeledes 
bør gennemføres af medlemsstaterne, er afgørende for at kunne mindske byrderne.

Ordføreren nærer imidlertid tvivl med hensyn til specielt at fremhæve turisme frem for andre 
sektorer, som f.eks. servicesektoren og den offentlige indkøbssektor, som er af afgørende 
betydning for vækst. Ifølge ordføreren er det overordentlig vigtigt at evaluere COSME, 
herunder programmets indvirkning på jobskabelse og vækst, for at kunne vurdere, i hvor høj 
grad programmets målsætninger er blevet opfyldt.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Med henblik på at sikre, at 
virksomhederne spiller en central rolle i at 
levere økonomisk vækst i Europa, har 
Kommissionen vedtaget en meddelelse 
med titlen "En integreret industripolitik for 
globaliseret verden, med konkurrenceevne 
og bæredygtighed i centrum" i oktober 
2010, der blev godkendt af Det Europæiske 
Råd i konklusionerne af december 2010. 
Dette er et flagskibsinitiativ i Europa 2020-
strategien. Meddelelsen fastlægger en 
strategi, der har til hensigt at booste 
væksten og jobs ved at opretholde og støtte 
en stærk, diversificeret og 
konkurrencedygtig industribase i Europa, 
særligt ved at forbedre rammebetingelserne 

(2) Med henblik på at sikre, at 
virksomhederne spiller en central rolle i at 
levere økonomisk vækst i Europa, hvilket 
har højeste prioritet, har Kommissionen 
vedtaget en meddelelse med titlen "En 
integreret industripolitik for globaliseret 
verden, med konkurrenceevne og 
bæredygtighed i centrum" i oktober 2010, 
der blev godkendt af Det Europæiske Råd i 
konklusionerne af december 2010. Dette er 
et flagskibsinitiativ i Europa 2020-
strategien. Meddelelsen fastlægger en 
strategi, der har til hensigt at booste 
væksten og jobs ved at opretholde og støtte 
en stærk, diversificeret og 
konkurrencedygtig industribase i Europa, 
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for virksomhederne samt ved at styrke 
adskillige aspekter af det indre marked, 
herunder serviceerhvervene.

særligt ved at forbedre rammebetingelserne 
for virksomhederne samt ved at styrke 
adskillige aspekter af det indre marked, 
herunder serviceerhvervene.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Programmet bør særligt omfatte 
SMV'er, som defineret i Kommissionens 
anbefaling nr. 2003/361/EF af 6. maj 2002 
vedrørende definition af mikro-, små og 
mellemstore virksomheder. Der bør 
ligeledes være fokus på de særlige 
karakteristika og krav blandt særlige 
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 
overdragelse af virksomheder, 
selvstændige virksomheder (spin-offs) og 
muligheden for, at iværksættere får en 
chance til.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange af EU's problemer vedrørende 
konkurrenceevne omfatter SMV'ernes 

(12) Mange af EU's problemer vedrørende 
konkurrenceevne omfatter SMV'ernes 
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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.

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 og programmer bør være 
sammenhængende og konsekvente og 
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

Ændringsforslag 4
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 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 

(13) Enterprise Europe-netværket bør 
fortsat bevise, at det har tilført værdi til 
europæiske SMV'er ved at pege på 
fyldestgørende EU-finansierede 
erhvervsstøtteprogrammer med henblik på 
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 EU-finansieringskilder og 
rådgivning vedrørende immaterielle 
rettigheder og miljøinnovation og EU-



PA\900937DA.doc 7/21 PE488.046v01-00

DA

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.

programmer til fremme af 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. en

Ændringsforslag 5
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 ved at mindske 
den byrde, som lovgivningen medfører. 
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.
Digitale tjenester kan være meget 
omkostningskrævende inden for dette 
område.

Or. en

Ændringsforslag 6
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 

(16) En anden faktor, der påvirker 
konkurrenceevnen, er den relativt svage 
iværksætterånd i Unionen. Kun 45 % af 
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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.

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 7
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. Traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde indeholder en oversigt 
over Unionens komplementære 
kompetencer på dette område. 
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, ligesom størstedelen af 
erhvervssektoren, hovedsageligt drives af 
SMV'er.

Or. en
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Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Programmet bør indeholde tiltag 
vedrørende målsætningerne, den samlede 
finansieringsramme til at opnå disse 
målsætninger, anvisning på hvordan 
adgangen til finansiering kan forenkles 
og på, hvordan gennemsigtigheden øges, 
forskellige former for 
gennemførselsforanstaltninger og 
ordninger vedrørende overvågning og 
evaluering og fremme af EU's finansielle 
interesser.

Or. en

Ændringsforslag 9
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, navnlig SMV'er

Or. en

Ændringsforslag 10
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 iværksætterånd og -
kultur og fremme skabelse og vækst af 
SMV'er.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) ændringer i administrative byrder for 
SMV'er

(c) færre administrative og 
forskriftsmæssige byrder for SMV'er

Or. en

Ændringsforslag 12
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, vækst, 
internationalisering og bæredygtighed 
blandt Unionens virksomheder, især 
SMV'er, herunder i servicesektoren og den 
offentlige indkøbssektor

Or. en

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) At fremme iværksætteri, herunder 
blandt særlige målgrupper

(b) at fremme iværksætteri, herunder 
blandt særlige målgrupper, som f.eks. unge 
og kvinder

Or. en
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Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at forbedre adgangen til finansiering for 
SMV'er i form af egenkapital og 
lånefinansiering

(c) at forbedre adgangen til finansiering for 
SMV'er i form af egenkapital, risikovillig 
kapital og lånefinansiering

Or. en

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at forbedre adgangen til markeder i 
Unionen og globalt.

(d) at forbedre adgangen til markeder, især
i Unionen, og ligeledes globalt.

Or. en

Ændringsforslag 16
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, 
udveksling af bedste praksis med hensyn 
til klynger i verdensklasse og 
rammebetingelser og fremme af udvikling 
af bæredygtige produkter, tjenesteydelser 
og processer

Or. en
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Ændringsforslag 17
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 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 
indførelsen af nye konkurrencedygtige
forretningsmodeller, SMV'ers deltagelse i 
nye værdikæder og udviklingen af nye 
markeder. De kan omfatte initiativer til 
øget produktivitet, ressourceeffektivitet, 
bæredygtighed og virksomheders sociale 
ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 18
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 fremme af 
iværksætterånden 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.

Or. en

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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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, og reducere og forenkle 
tidskrævende barrierer 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.

Or. en

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på løbende at forbedre 
konkurrenceevnen og adgangen til 
markederne for Unionens virksomheder, 
yder Kommissionen støtte til Enterprise 
Europe-netværket med henblik på 
identificering af fyldestgørende EU-
finansierede programmer, som vil kunne 
bidrage til at forbedre deres 
konkurrenceevne og udforske 
forretningsmuligheder, især på det indre 
marked, uden at overlappe 
medlemsstaternes indsats.

Or. en
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Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger til at forbedre SMV'ernes 
adgang til det indre marked, herunder 
tilvejebringelse af information (bl.a. via 
digitale tjenester), bevidstgørelse og 
bestræbelser på at fjerne eksisterende 
lovgivnings- eller reguleringsmæssige 
hindringer.

Or. en

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 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.

3. 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, rådgivning 
og information via programmet hvad angår 
bl.a. hindringer for adgang til markedet, 
forretningsmuligheder, standarder og 
immaterielle rettigheder i andre bestemte 
tredjelande. Disse foranstaltninger skal 
supplere, men ikke overlappe centrale 
handelsfremmende aktiviteter fra 
medlemsstaternes side.

Or. en

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c
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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 
med henblik på at identificere områder 
med eksisterende lovgivning, der skal 
forenkles eller ophæves, og sikre, at 
byrder, der påhviler SMV'er, minimeres 
på områder, hvor der skal foreslås nye 
lovpakker

Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen udarbejder en årlig 
overvågningsrapport, der undersøger de 
støttede foranstaltningers styrke og 
effektivitet hvad angår finansiel 
gennemførelse, resultater og, om muligt, 
virkningen. Rapporten skal indeholde 
oplysninger om omfanget af 
klimarelaterede udgifter og støttens 
virkning i forhold til målsætninger for 
klimaforandringer i det omfang, hvor 
indsamlingen af disse oplysninger ikke 
skaber en uberettiget administrativ byrde 
for SMV'erne.

2. Kommissionen udarbejder en årlig 
overvågningsrapport, der undersøger de 
støttede foranstaltningers styrke og 
effektivitet hvad angår finansiel 
gennemførelse, resultater og virkning, 
herunder især jobskabelse og vækst. 
Rapporten skal indeholde oplysninger om 
omfanget af klimarelaterede udgifter og 
støttens virkning i forhold til målsætninger 
for klimaforandringer i det omfang, hvor 
indsamlingen af disse oplysninger ikke 
skaber en uberettiget administrativ byrde 
for SMV'erne.

Or. en

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 a (nyt)
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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 kan indebære indførelse af 
rapporteringsordninger og en 
adfærdskodeks for banker, der yder lån til 
SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 26
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 SMV'er i opstarts- og 
vækstfasen. De finansielle instrumenter 
skal omfatte en egenkapitalfacilitet og en 
lånegarantifacilitet.

Or. en

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Bilag I - Generel målsætning 1 - overskrift

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
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Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Bilag I - Generel målsætning 1 - indikator for virkning - andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Bilag I - Særlig målsætning 1 - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Foranstaltninger til forbedring af 
rammebetingelserne for konkurrenceevne 
og bæredygtighed i Unionen 

Or. en

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Bilag I - Særlig målsætning 1 - Aktiviteter til at forbedre konkurrenceevnen -
mellemlangt mål (resultat) 2017 - andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Feedbacktilgangen med "egnetheds"tjek vil 
blive udvidet til øvrige politikker og føre til 
forenklinger, der har en positiv indvirkning 
på industrien. Der forudsættes op til 12 
"egnetheds"tjek med målsætningen om en 
bedre regulering.

Feedbacktilgangen med "egnetheds"tjek vil 
blive udvidet til øvrige politikker og føre til 
forenklinger, der har en positiv indvirkning 
på industrien. Der forudsættes op til mindst 
12 "egnetheds"tjek med målsætningen om 
en bedre regulering.

Or. en
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Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Bilag I - Særlig målsætning 1 - Udvikling af en politik for SMV'er - resultatindikator -
første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Antal medlemsstater der anvender SMV-
testen

Antal medlemsstater der anvender SMV-
testen og testen til påvisning af 
konkurrencedygtighed

Or. en

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Bilag I - Særlig målsætning 1 - Turisme - resultatindikator - tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Antal enheder, der har vedtaget det 
europæiske mærke for turismekvalitet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Bilag I - Særlig målsætning 1 - Turisme - resultatindikator - fjerde afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Antal destinationer, der har vedtaget 
udviklingsmodellerne for bæredygtig 
turisme, der promoveres af de 
"fremtrædende europæiske rejsemål"

udgår

Or. en

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Bilag I - Særlig målsætning 1 - Turisme - sidste kendte resultat - tredje afsnit
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til dato har ingen enhed vedtaget det 
europæiske mærke for turismekvalitet 
(foranstaltninger under udarbejdelse)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Bilag I - Særlig målsætning 1 - Turisme - sidste kendte resultat - fjerde afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Antal fremtrædende europæiske rejsemål 
var i alt 98 (gennemsnitligt 20 pr. år – 10 i 
2007, 20 i 2008, 22 i 2009 og 21 i 2011) 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Bilag I - Særlig målsætning 1 - Turisme - mellemlangt mål (resultat) 2017 - tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dækning af 50 % af de 
evalueringsskemaer, der er berettiget til at 
deltage i det europæiske mærke for 
turismekvalitet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Bilag I - Særlig målsætning 1 - Turisme - mellemlangt mål (resultat) 2017 - fjerde afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

200 destinationer og derover, der vedtager 
udviklingsmodellerne for bæredygtig 

udgår
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turisme, der promoverer de 
"fremtrædende europæiske rejsemål" (op 
til 30 pr. år)

Or. en

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Bilag I - Særlig målsætning 2 - Støtte til iværksætteri - mellemlangt mål (resultat) 2017 -
fjerde afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkring 7 forenklingsforanstaltninger 
årligt 

Vedtagelse af mindst 7 
forenklingsforanstaltninger årligt 

Or. en

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Bilag II - Afsnit 2 - nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Egenkapitalfaciliteten til vækst skal 
fokusere på fonde, der yder risikovillig 
kapital og mezzaninkapital, såsom 
efterstillet og ansvarlig lånekapital, til 
virksomheder i ekspansionsfasen og 
vækstvirksomheder, særligt dem, der driver 
grænseoverskridende virksomhed, og 
samtidig have mulighed for at foretage 
investeringer i nye virksomheder i 
forbindelse med egenkapitalfaciliteten for 
forskning, udvikling og innovation under 
Horizon 2020. I sidstnævnte tilfælde må 
investeringen fra egenkapitalfaciliteten til 
vækst ikke overstige 20 % af EU's samlede 
investeringer, bortset fra i tilfælde af 
flertrinsmidler, hvor finansieringen fra 
egenkapitalfaciliteten til vækst og 
egenkapitalfaciliteten for forskning, 
udvikling og innovation vil blive ydet 
forholdsmæssigt på baggrund af fondenes 

1. Egenkapitalfaciliteten til vækst skal 
fokusere på fonde, der yder risikovillig 
kapital og mezzaninkapital, såsom 
efterstillet og ansvarlig lånekapital, til 
virksomheder i ekspansionsfasen og 
vækstvirksomheder (der omfatter 
innovative virksomheder i 
ekspansionsfasen og vækstvirksomheder), 
særligt dem, der driver 
grænseoverskridende virksomhed, og 
samtidig have mulighed for at foretage 
investeringer i nye virksomheder i 
forbindelse med egenkapitalfaciliteten for 
forskning, udvikling og innovation under 
Horizon 2020. I sidstnævnte tilfælde må 
investeringen fra egenkapitalfaciliteten til 
vækst ikke overstige 20 % af EU's samlede 
investeringer, bortset fra i tilfælde af 
flertrinsmidler, hvor finansieringen fra 
egenkapitalfaciliteten til vækst og 
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investeringspolitik. Egenkapitalfaciliteten 
til vækst skal undgå buy-outs eller 
erstatningskapital, der tager sigte på 
afvikling af en erhvervet virksomhed. 
Kommissionen kan beslutte at ændre 
grænsen på 20 % på baggrund af ændrede 
markedsvilkår.

egenkapitalfaciliteten for forskning, 
udvikling og innovation vil blive ydet 
forholdsmæssigt på baggrund af fondenes 
investeringspolitik. Egenkapitalfaciliteten 
til vækst skal undgå buy-outs eller 
erstatningskapital, der tager sigte på 
afvikling af en erhvervet virksomhed. 
Kommissionen kan beslutte at ændre 
grænsen på 20 % på baggrund af ændrede 
markedsvilkår.

Or. en


