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Ændringsforslag 78
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om et program for 
virksomheders konkurrenceevne og små 
og mellemstore virksomheder (2014-
2020)(Tekst af relevans for EØS)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om et program for 
erhvervsvirksomheders økonomiske 
balance: udvikling af mikrovirksomheder 
samt små og mellemstore virksomheder 
(2014-2020)(Tekst af relevans for EØS)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om et program for 
virksomheders konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder (2014-
2020)(Tekst af relevans for EØS)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om et program for 
virksomheders konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder (2014-
2020)(Tekst af relevans for EØS)

Or. pt

Ændringsforslag 79
Inês Cristina Zuber

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, 

(1) Understreger, at Europa 2020-
strategien, som Kommissionen vedtog i 
marts 2010 via Meddelelsen "Strategi for 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst", som klart blev støttet af de ledende 
arbejdsgiversammenslutninger, har været 
det vigtigste instrument inden for EU til at 
fremme liberaliseringen og 
privatiseringen af de offentlige 
tjenesteydelser, fleksibiliteten og 
tilpasningen af arbejdsmarkederne, 
reduktionen af lønningerne og en åbning 
over for private interesser inden for 
størstedelen af de sociale 
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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.

sikringssystemer, herunder pensionerne 
og de nationale sundhedssystemer.

Or. pt

Ændringsforslag 80
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Liberaliserings- og 
privatiseringspolitikkerne, som er anvendt 
inden for mange forskellige økonomiske 
sektorer bl.a. på energiområdet og inden 
for transport og kommunikation, har ført 
til dannelsen af monopoler og medført en 
stigning i råvarepriserne med alvorlige 
følger for mikrovirksomhedernes og for 
de små og mellemstore virksomheders 
aktiviteter.

Or. pt

Ændringsforslag 81
Inês Cristina Zuber

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 

(6) Der bør oprettes et program for 
erhvervsvirksomheders økonomiske 
balance: udvikling af mikrovirksomheder 
samt små og mellemstore virksomheder (i 
det følgende kaldet "programmet") med 
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balanceret økonomisk vækst og oprettelse 
af et program for virksomheders 
konkurrenceevne og SMV'er (i det 
følgende kaldet "programmet").

henblik på at skabe økonomisk og social 
balance blandt virksomheder i EU af 
forskellig størrelse, og særlig for at 
fremme oprettelsen og en stabil vækst og 
en varig udvikling for 
mikrovirksomhederne og de små og 
mellemstore virksomheder samt af 
videnssamfundet og udvikling baseret på 
balanceret økonomisk vækst.

Or. pt

Ændringsforslag 82
Amalia Sartori

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 
bæredygtig konkurrenceevne blandt EU's 
virksomheder, særligt SMV'erne, støtte 
eksisterende SMV'er, fremme en 
iværksætterkultur og fremme oprettelse 
og vækst af SMV'er bør der udarbejdes et 
program for virksomheders 
konkurrenceevne og SMV'er (i det 
følgende kaldet "programmet").

Or. en

Begrundelse

COSME bør prioritere støtte til eksisterende SMV'er.

Ændringsforslag 83
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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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 både 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").

Or. en

Ændringsforslag 84
Konrad Szymański

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 
bæredygtig konkurrenceevne blandt EU's 
virksomheder, særligt SMV'erne, fremme 
en iværksætterkultur og fremme 
oprettelse og vækst af SMV'er bør der
udarbejdes et program for virksomheders 
konkurrenceevne og SMV'er (i det 
følgende kaldet "programmet").

Or. en

Ændringsforslag 85
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at den flerårige finansielle 
ramme 2014-2020 skal kunne leve op til 
sine mål og støtte gennemførelsen af 
Small Business Act, bør mindst 0,5 % af 
dens samlede budget afsættes til 
gennemførelsen af dette program.

Or. en

Ændringsforslag 86
Inês Cristina Zuber

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 vokse på en 
bæredygtig måde. Dette mål er ikke nået, 
det har til gengæld hæmmet væksten, 
uafhængigheden og en varig vækst især 
for mikrovirksomhederne og for de små 
og mellemstore virksomheder. 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 de muligheder, som er skabt i 
kraft af en økonomisk set afbalanceret 
ramme inden for europæisk erhvervsliv.
Dette er særlig vigtigt for MSMV'erne, der
repræsenterer mere end 99 % af 
virksomhederne i EU, to ud af tre 
eksisterende job i den private sektor og 
mere end 80 % af nye jobs og bidrager 
med mere end halvdelen af den samlede 
merværdi skabt af virksomheder i EU.
MSMV'erne er en drivkraft for økonomisk 
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vækst, beskæftigelse og social integration.

Or. pt

Ændringsforslag 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 vokse på en 
bæredygtig måde. Bæredygtig 
konkurrenceevne afspejler evnen til at 
opnå og fastholde virksomhedernes 
økonomiske konkurrenceevne i 
overensstemmelse med mål for bæredygtig 
udvikling. 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

Begrundelse

Ændring af ændringsforslag 3 (udkast til betænkning): "Industri" erstattes med 
"virksomheder", da dette omfatter virksomheder inden for alle økonomiske sektorer.



AM\905685DA.doc 9/128 PE491.338v01-00

DA

Ændringsforslag 88
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

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 vokse på en 
bæredygtig måde. Forbedret produktivitet 
med hensyn til ressourcer og energi er den 
primære kilde til bæredygtig vækst, 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 89
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) I Kommissionens meddelelse "Et 
opsving med høj beskæftigelse"1

vurderedes det, at politikker til fremme af 
overgangen til en grøn økonomi, 
herunder ressourceeffektivitet, 
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energieffektivitet og politikker for 
klimaændringer, vil kunne skabe mere 
end 9 mio. job i 2020, navnlig inden for 
SMV'er. Dens undersøgelse understreger, 
at jobskabelsen i miljøindustrien har 
været positiv trods den økonomiske krise 
sammenlignet med mange andre sektorer, 
og at den forventes at fortsætte i de 
kommende år. Initiativer på EU-plan, der 
gør det muligt at udnytte den grønne 
væksts beskæftigelsespotentiale, navnlig i 
SMV'er, bør udgøre en del af dette 
program.
_______________
1 COM(2012)0173.

Or. en

Ændringsforslag 90
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Konkurrenceevne er i de seneste år 
kommet i fokus i EU's udformning af 
politikker pga. markedet, politikken og 
institutionelle svigt, der underminerer 
konkurrenceevnen blandt EU's 
virksomheder, særligt SMV'erne.

(9) Konkurrenceevne er i de seneste år 
kommet i fokus i EU's udformning af 
politikker pga. markedet, politikken og 
institutionelle svigt, der underminerer 
konkurrenceevnen blandt EU's 
virksomheder, særligt 
mikrovirksomhederne og de små og 
mellemstore virksomheder (MSMV), som 
dagligt står over for de store 
virksomheders og de store økonomiske 
gruppers dominans af markederne. 

Or. pt

Ændringsforslag 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Konkurrenceevne er i de seneste år 
kommet i fokus i EU's udformning af 
politikker pga. markedet, politikken og 
institutionelle svigt, der underminerer 
konkurrenceevnen blandt EU's 
virksomheder, særligt SMV'erne.

(9) Konkurrenceevne er i de seneste år 
kommet i fokus i EU's udformning af 
politikker pga. markedet, politikken og 
institutionelle svigt, der underminerer 
konkurrenceevnen blandt EU's 
virksomheder, særligt SMV'erne, som 
stadig pålægges for store administrative 
byrder ved oprettelsen.

Or. en

Ændringsforslag 92
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Programmet bør derfor omfatte 
markedssvigt, der påvirker EU's økonomis 
konkurrenceevne på globalt plan, primært 
grundet forhold, der underminerer 
virksomhedernes mulighed for at 
konkurrere med modparter i andre dele af 
verden.

(10) Programmet bør derfor omfatte 
markedssvigt, der påvirker EU's økonomis 
konkurrenceevne på globalt plan, primært 
grundet forhold, der underminerer 
virksomhedernes mulighed for at 
konkurrere med modparter i andre dele af 
verden, samt opfylde prioriteterne i 
Europa 2020-strategien såsom 
innovation, grøn økonomi, 
ungdomsbeskæftigelse, anvendelse af 
principperne i "Small Business Act" 
(SBA), samordning af 
fællesskabsprogrammer, behørig 
hensyntagen til SMV'ers behov samt 
forenkling og mindskelse af de 
administrative byrder.

Or. es
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Ændringsforslag 93
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Programmet bør derfor omfatte 
markedssvigt, der påvirker EU's økonomis 
konkurrenceevne på globalt plan, primært 
grundet forhold, der underminerer 
virksomhedernes mulighed for at 
konkurrere med modparter i andre dele af 
verden.

(10) Programmet bør derfor omfatte 
markedssvigt, der påvirker EU's økonomis 
konkurrenceevne på globalt plan, primært 
grundet forhold, der underminerer 
virksomhedernes mulighed for at 
konkurrere med modparter i andre dele af 
verden. Det bør navnlig omfatte 
markedssvigt, der er forbundet med 
manglen på gensidighed i betingelserne 
for markedsadgang mellem EU og EU's 
konkurrenter.

Or. fr

Begrundelse

Unionens foranstaltninger bør sigte mod en ufravigelig anvendelse af gensidighedsprincippet 
med henblik på at sikre reel lige adgang til det europæiske marked.

Ændringsforslag 94
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Programmet bør derfor omfatte 
markedssvigt, der påvirker EU's økonomis 
konkurrenceevne på globalt plan, primært 
grundet forhold, der underminerer 
virksomhedernes mulighed for at 
konkurrere med modparter i andre dele af 
verden.

(10) Programmet bør derfor omfatte 
markedssvigt, der påvirker EU's økonomis 
konkurrenceevne og bæredygtighed på 
globalt plan, primært grundet forhold, der 
underminerer virksomhedernes mulighed 
for at innovere og konkurrere med 
modparter i andre dele af verden.

Or. en
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Ændringsforslag 95
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Programmet bør også støtte 
administrativ forenkling, tilpasning af 
SMV'er til målene for EU 2020 og 
SMV'ers adgang til alle de relevante EU-
programmer.

Or. en

Ændringsforslag 96
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Programmet bør særligt omfatte 
SMV'er, som defineret i Kommissionens 
anbefaling nr. 2003/361/EF af 6. maj 2002 
vedrørende definition af mikro-, små og 
mellemstore virksomheder. Der bør være 
særlig fokus på mikrovirksomheder (og det 
anbefales derfor, at man i stedet for 
forkortelsen SMV benytter MSMV), 
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 
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muligheden for, at iværksættere får en 
chance til.

Or. pt

Ændringsforslag 97
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Programmet bør særligt omfatte 
SMV'er, som defineret i Kommissionens 
anbefaling nr. 2003/361/EF af 6. maj 2002 
vedrørende definition af mikro-, små og 
mellemstore virksomheder. Der bør være 
særlig fokus på mikrovirksomheder, 
virksomheder der beskæftiger sig med 
håndværk og sociale virksomheder, og alle 
de dertil knyttede forretningssektorer. 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.

Or. it

Ændringsforslag 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til forordning
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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. Ved 
gennemførelsen af programmet bør 
Kommissionen inddrage de relevante 
interessenter, navnlig SMV'ernes
repræsentative organisationer, i størst 
mulige udstrækning via eksisterende 
strukturer. Der bør være særlig fokus på 
mikrovirksomheder, virksomheder der 
beskæftiger sig med håndværk, 
selvstændige, liberale erhverv og sociale 
virksomheder. Der bør ligeledes være 
fokus på de særlige karakteristika og krav 
blandt unge iværksættere, nye og 
potentielle iværksættere og kvindelige 
iværksættere.

Or. en

Begrundelse

COSME er oprettet specifikt for SMV'er. For at kunne nå de fastsatte mål er det afgørende, at 
SMV'ernes repræsentative organisationer involveres mere. Kommissionen bør f.eks. støtte 
samarbejdet med SMV'ernes organisationer i forbindelse med udvikling af politikken for 
SMV'er og tage hensyn til deres synspunkter ved udformningen af de strategiske mål for det 
årlige arbejdsprogram. Det er vigtigt at understrege, at COSME inden for definitionen af 
SMV'er også bør fokusere på de selvstændige og de liberale erhverv.

Ændringsforslag 99
Henri Weber

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Programmet bør særligt omfatte 
SMV'er, som defineret i Kommissionens 

(11) Programmet bør særligt omfatte 
SMV'er, som defineret i Kommissionens 



PE491.338v01-00 16/128 AM\905685DA.doc

DA

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.

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. Der bør også rettes særlig 
fokus mod fremme af 
virksomhedsoverdragelser, 
spin-off-virksomheder og 
spin-out-virksomheder og fremme af 
virksomheders ret til at få en chance til.

Or. fr

Ændringsforslag 100
Hermann Winkler

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 

(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 
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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.

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. Ligeså bør der tilskyndes til 
overdragelser og 
virksomhedsovertagelser.

Or. de

Ændringsforslag 101
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es
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Ændringsforslag 102
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Programmet bør særligt omfatte 
SMV'er, som defineret i Kommissionens 
anbefaling nr. 2003/361/EF af 6. maj 2002 
vedrørende definition af mikro-, små og 
mellemstore virksomheder. Der bør være 
særlig fokus på mikrovirksomheder, 
virksomheder der beskæftiger sig med 
håndværk og sociale virksomheder. Der 
bør ligeledes være fokus på de særlige 
karakteristika og krav blandt unge 
iværksættere, 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, hvis erfaring 
og uformelle netværk kan vise sig at være 
værdifulde, til at blive og forblive 
iværksættere og fremme muligheden for, at 
iværksættere får en chance til.

Or. en

Ændringsforslag 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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 

(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 
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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.

mellemstore virksomheder. Der bør være 
særlig fokus på mikro- og 
håndværksvirksomheder inden for alle 
aktivitetssektorer. 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.

Or. en

Ændringsforslag 104
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(11) Programmet bør særligt omfatte 
mikrovirksomheder og 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 
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chance til. chance til.

Or. ro

Ændringsforslag 105
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Sammenlægning af SMV'er er et 
afgørende instrument til at styrke deres 
evne til at være innovative og til at vise sig 
på de internationale markeder; former for 
samarbejde mellem virksomheder, såsom 
klynger, virksomhedsnetværk og 
eksportkonsortier bør på passende vis 
bakkes op af egnede politikker og 
instrumenter.

Or. it

Ændringsforslag 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Programmet bør finansiere 
aktiviteter, der bidrager til at nedbringe 
alle såvel lovgivningsmæssige som 
administrative byrder på SMV'er. På 
grund af de ofte høje udgifter til 
efterlevelse af reglerne og de indirekte 
virkninger af lovgivningen som f.eks. 
nedbringelse af muligheden for 
innovation for SMV'er og navnlig 
mikrovirksomheder bør programmet også 
undersøge specifikke tilfælde, hvor disse 
virksomheder vil være omfattet af en 
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mindre tyngende ordning under behørig 
hensyntagen til konsekvensvurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 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. Derudover vil en 
forbedret adgang til rimelige 
bankserviceydelser for små virksomheder 
og mikrovirksomheder i alle lande og 
valutaer være afgørende for øget 
eksportvækst.

Or. en

Ændringsforslag 108
Reinhard Bütikofer
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Undersøgelser viser ligeledes, at 
ikke blot adgang til finansiering, men 
også adgang til færdigheder, herunder 
ledelsesfærdigheder og viden, er 
afgørende faktorer for SMV'er, når de 
skal have adgang til eksisterende midler, 
innovere, konkurrere og vokse.
Leveringen af finansielle instrumenter 
bør derfor ledsages af udviklingen af 
passende mentor- og coachingordninger 
og levering af videnbaserede 
virksomhedstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 109
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Der bør også tages initiativ til at 
vurdere, hvordan innovative 
finansieringsinitiativer såsom 
crowdfunding vil kunne være til gavn for 
nye iværksættere og SMV'er, om og 
hvordan de bør fremmes på EU-plan, 
ligesom det bør vurderes, om der er behov 
for en lovramme for sådanne praksis.

Or. en

Begrundelse

Crowdfunding giver en større gruppe af mindre investorer mulighed for at investere i 
projekter og små virksomheder, normalt via internetportaler. I USA blev Jumpstart Our 
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Business Startups-loven eller JOBS-loven vedtaget for at fremme finansiering af små 
virksomheder og yde juridisk bistand til en retlig ramme for crowdfunding for at skabe 
ligevægt mellem investorbeskyttelse og fremme af økonomisk vækst.

Ændringsforslag 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 
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
("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. Ikke 
desto mindre bør netværket optimeres 
yderligere, navnlig gennem et tættere 
samarbejde mellem netværket og de 
nationale kontaktpunkter under Horizon 
2020, hvorved integreringen af 
internationaliserings- og 
innovationstjenesterne forbedres, 
netværkets samarbejde med andre 
interessenter og allerede eksisterende 
støttestrukturer forbedres og høringen af 
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værtsorganisationer øges for at nedbringe 
bureaukrati, forbedre it-support og 
skærpe netværkets profil. Med henblik på 
at forbedre netværket yderligere bør 
Kommissionen gøre status over de 
forskellige forvaltningsstrukturer i EU i 
samarbejde med SMV-organisationerne 
og innovationskontorerne. Netværkets 
opgaver bør fastsættes i programmet, 
herunder information, tilbagemelding, 
virksomhedssamarbejde og 
internationaliseringstjenester på det indre 
marked og i tredjelande, 
innovationstjenester og tjenester, der 
fremmer SMV'ers deltagelse i Horizon 
2020.

Or. en

(Jf. artikel 9a, bilag I a (nyt))

Begrundelse

Ændring af ændringsforslag 7 (udkast til betænkning) vedrørende de nationale 
kontaktpunkter under Horizon 2020 og tilføjelser vedrørende de potentielle forbedringer 
(netværkets samarbejde med andre interessenter og allerede eksisterende støttestrukturer, 
integration af internationaliserings- og innovationstjenester) og netværkets opgaver, som skal 
fastsættes i denne forordning.

Ændringsforslag 111
Bendt Bendtsen

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 

(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 
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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.

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.
Enterprise Europe-netværksstrukturen 
medfører imidlertid ikke en ensartet 
kvalitet af tjenester i hele Unionen.
Forvaltningsstrukturen bør derfor styrkes 
for at øge netværkets effektivitet, således 
at bureaukratiet kan nedbringes, it-støtten 
kan forbedres, og netværkets profil kan 
skærpes. Kommissionen bør gøre status 
over de forskellige forvaltningsstrukturer 
og anvendelsesmønstre på tværs af 
medlemsstaterne, og samarbejdet med 
nationale kontaktpunkter under Horizon 
2020 bør styrkes.

Or. en

Ændringsforslag 112
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

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 

(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. Der må imidlertid gøres 



PE491.338v01-00 26/128 AM\905685DA.doc

DA

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.

mere for at forbedre dets effektivitet, 
navnlig med hensyn til SMV'ernes 
udnyttelse af de tilbudte tjenester, og dets 
skæve geografiske udbredelse er også et 
spørgsmål, der skal løses. 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. en

Ændringsforslag 113
András Gyürk

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 

(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 
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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.

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. For at 
sikre den mest effektive udbredelse af 
information bør Enterprise Europa-
netværket sigte mod at udsende en 
informationspakke til nyregistrerede 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 114
Hermann Winkler

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 
feedback på EU's lovgivning og standarder. 
Dets unikke erfaring er særlig vigtig i 
forhold til at overvinde 
informationsasymmetrier og mindske 

(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 
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transaktionsomkostninger forbundet med 
grænseoverskridende transaktioner.

transaktionsomkostninger forbundet med 
grænseoverskridende transaktioner. På 
trods af de nævnte allerede synlige 
resultater gælder det fortsat om at gøre 
Enterprise Europe-netværkets aktiviteter 
kendt blandt virksomhederne og udnytte 
dets potentiale fuldt ud, da også manglen 
på rådgivning er en hindring for 
SMV'erne på deres vej mod øget vækst og 
konkurrenceevne.

Or. de

Ændringsforslag 115
Patrizia Toia

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 
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.
SMV'ernes repræsentative organisationer
bør involveres tæt i netværkets 
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udformning og funktion, da de er i tæt 
kontakt med målgruppen.

Or. en

Begrundelse

Se endvidere artikel 9b.

Ændringsforslag 116
Amalia Sartori

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 
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 erhvervsstøttetjenester
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 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. syvende rammeprogram (RP7).

Or. en
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Begrundelse

Den vigtige opgave med at fremme SMV'ers deltagelse i EU's finansieringsprogrammer bør 
nævnes i forbindelse med en detaljeret beskrivelse af netværkets aktuelle opgaver og 
resultater.

Ændringsforslag 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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. Dets 
samarbejde med andre initiativer for 
markedsadgang på EU-plan og nationalt 
plan er vigtigt for at forbedre 
internationaliseringen af europæiske 
SMV'er.

Or. en
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Ændringsforslag 118
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Den begrænsede internationalisering 
af SMV'er, både i og uden for Europa, 
påvirker konkurrenceevnen. Ifølge visse 
estimater foretager 25 % af SMV'erne i 
Unionen p.t. eksport, eller har foretaget 
eksport inden for de seneste tre år, hvoraf 
alene 13 % regelmæssigt eksporterede til 
lande uden for EU og kun 2 % har 
investeret uden for deres hjemland. På linje 
med loven om små virksomheder, der 
opfordrede EU og medlemsstaterne til at 
støtte og opfordre SMV'er til at drage 
fordel af væksten på markederne uden for 
EU, støtter EU et netværk af europæiske 
erhvervsorganisationer på mere end 20 
fremmede markeder. EU yder finansiel 
bistand til EU-Japan-centret for Industrielt 
Samarbejde, erhvervsorganisationer i Hong 
Kong, Malaysia og Singapore samt det 
europæiske erhvervs- og teknologicenter i 
Indien, EU's SMV-centre i Kina og 
Thailand og Kinas IPR-helpdesk for 
SMV'er. EU-merværdi skabes ved at samle 
den nationale indsats inden for området, 
undgå dobbeltarbejde, fremme samarbejde 
og tilbyde tjenester, der ville mangle en 
kritisk masse, hvis de blev udbudt på 
nationalt plan.

(14) Den begrænsede internationalisering 
af SMV'er, både i og uden for Europa, 
påvirker konkurrenceevnen. Ifølge visse 
estimater foretager 25 % af SMV'erne i 
Unionen p.t. eksport, eller har foretaget 
eksport inden for de seneste tre år, hvoraf 
alene 13 % regelmæssigt eksporterede til 
lande uden for EU og kun 2 % har 
investeret uden for deres hjemland. På linje 
med loven om små virksomheder, der 
opfordrede EU og medlemsstaterne til at 
støtte og opfordre SMV'er til at drage 
fordel af væksten på markederne uden for 
EU, støtter EU et netværk af europæiske 
erhvervsorganisationer på mere end 20 
fremmede markeder. EU yder finansiel 
bistand til EU-Japan-centret for Industrielt 
Samarbejde, erhvervsorganisationer i Hong 
Kong, Malaysia og Singapore samt det 
europæiske erhvervs- og teknologicenter i 
Indien, EU's SMV-centre i Kina og 
Thailand og Kinas IPR-helpdesk for 
SMV'er. EU-merværdi skabes ved at samle 
den nationale indsats inden for området, 
undgå dobbeltarbejde, fremme samarbejde 
og tilbyde tjenester, der ville mangle en 
kritisk masse, hvis de blev udbudt på 
nationalt plan. Når disse støtte- og 
ledsageforanstaltninger viser sig 
utilstrækkelige, navnlig i forbindelse med 
overdrevne diskriminerende hindringer 
for adgang til markedet, som de 
ikkenationale virksomheder pålægges, 
skal netværket gøre det muligt at gøre de 
nationale og europæiske myndigheder 
opmærksomme på vanskelighederne og 
dermed sikre, at der træffes 
hensigtsmæssige foranstaltninger.

Or. fr
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Begrundelse

Netværkene til støtte for udviklingen af de små og mellemstore virksomheder på internationalt 
plan er et solidt redskab, der gør det muligt at sikre, at myndighederne får troværdige 
oplysninger. De skal tilskyndes til at oplyse de kompetente nationale og europæiske 
myndigheder om samtlige vanskeligheder, som de små og mellemstore virksomheder oplever 
på de udenlandske markeder, således at myndighederne kan vurdere, om de relevante 
forretningspartnere respekterer gensidighedsprincippet eller ej.

Ændringsforslag 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Den begrænsede internationalisering 
af SMV'er, både i og uden for Europa, 
påvirker konkurrenceevnen. Ifølge visse 
estimater foretager 25 % af SMV'erne i 
Unionen p.t. eksport, eller har foretaget 
eksport inden for de seneste tre år, hvoraf 
alene 13 % regelmæssigt eksporterede til 
lande uden for EU og kun 2 % har 
investeret uden for deres hjemland. På linje 
med loven om små virksomheder, der 
opfordrede EU og medlemsstaterne til at 
støtte og opfordre SMV'er til at drage 
fordel af væksten på markederne uden for 
EU, støtter EU et netværk af europæiske 
erhvervsorganisationer på mere end 20 
fremmede markeder. EU yder finansiel 
bistand til EU-Japan-centret for Industrielt 
Samarbejde, erhvervsorganisationer i Hong 
Kong, Malaysia og Singapore samt det 
europæiske erhvervs- og teknologicenter i 
Indien, EU's SMV-centre i Kina og 
Thailand og Kinas IPR-helpdesk for 
SMV'er. EU-merværdi skabes ved at samle 
den nationale indsats inden for området, 
undgå dobbeltarbejde, fremme samarbejde 
og tilbyde tjenester, der ville mangle en 
kritisk masse, hvis de blev udbudt på 
nationalt plan.

(14) Den begrænsede internationalisering 
af SMV'er, både i og uden for Europa, 
påvirker konkurrenceevnen. Ifølge visse 
estimater foretager 25 % af SMV'erne i 
Unionen p.t. eksport, eller har foretaget 
eksport inden for de seneste tre år, hvoraf 
alene 13 % regelmæssigt eksporterede til 
lande uden for EU og kun 2 % har 
investeret uden for deres hjemland. På linje 
med loven om små virksomheder, der 
opfordrede EU og medlemsstaterne til at 
støtte og opfordre SMV'er til at drage 
fordel af væksten på markederne uden for 
EU, støtter EU et netværk af europæiske 
erhvervsorganisationer på mere end 20 
fremmede markeder. EU yder finansiel 
bistand til EU-Japan-centret for Industrielt 
Samarbejde, erhvervsorganisationer i Hong 
Kong, Malaysia og Singapore samt det 
europæiske erhvervs- og teknologicenter i 
Indien, EU's SMV-centre i Kina og 
Thailand og Kinas IPR-helpdesk for
SMV'er. EU-merværdi skabes ved at samle 
den nationale indsats inden for området, 
undgå dobbeltarbejde, fremme samarbejde 
og tilbyde tjenester, der ville mangle en 
kritisk masse, hvis de blev udbudt på 
nationalt plan. Sådanne tjenester kan 
blandt andet omfatte oplysninger om 
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intellektuelle ejendomsrettigheder, 
standarder og offentlige 
indkøbsmuligheder.

Or. en

Begrundelse

Sidste sætning i ændringsforslag 8 (udkast til betænkning) slettes:Da Kommissionen foretager 
en kortlægning af de eksisterende støttetjenester i tredjelande under CIP, er det ikke 
nødvendigt at kræve dette i forordningen. For at tydeliggøre, at den foreslåede liste over 
støttetjenester er vejledende, ændres "bør" til "kan".

Ændringsforslag 120
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Den begrænsede internationalisering 
af SMV'er, både i og uden for Europa, 
påvirker konkurrenceevnen. Ifølge visse 
estimater foretager 25 % af SMV'erne i 
Unionen p.t. eksport, eller har foretaget 
eksport inden for de seneste tre år, hvoraf 
alene 13 % regelmæssigt eksporterede til 
lande uden for EU og kun 2 % har 
investeret uden for deres hjemland. På linje 
med loven om små virksomheder, der 
opfordrede EU og medlemsstaterne til at 
støtte og opfordre SMV'er til at drage 
fordel af væksten på markederne uden for 
EU, støtter EU et netværk af europæiske 
erhvervsorganisationer på mere end 20 
fremmede markeder. EU yder finansiel 
bistand til EU-Japan-centret for Industrielt 
Samarbejde, erhvervsorganisationer i Hong 
Kong, Malaysia og Singapore samt det 
europæiske erhvervs- og teknologicenter i 
Indien, EU's SMV-centre i Kina og 
Thailand og Kinas IPR-helpdesk for 
SMV'er. EU-merværdi skabes ved at samle 
den nationale indsats inden for området, 

(14) Den begrænsede internationalisering 
af SMV'er, både i og uden for Europa, 
påvirker konkurrenceevnen. Ifølge visse 
estimater foretager 25 % af SMV'erne i 
Unionen p.t. eksport, eller har foretaget 
eksport inden for de seneste tre år, hvoraf 
alene 13 % regelmæssigt eksporterede til 
lande uden for EU og kun 2 % har 
investeret uden for deres hjemland. 
Eurobarometerundersøgelsen i 2012 viser 
også et uudnyttet potentiale for EU's 
SMV'ers vækst på grønne markeder i og 
uden for Europa med hensyn til 
internationalisering og adgang til 
offentlige indkøb. På linje med loven om 
små virksomheder, der opfordrede EU og 
medlemsstaterne til at støtte og opfordre 
SMV'er til at drage fordel af væksten på 
markederne uden for EU, støtter EU et 
netværk af europæiske 
erhvervsorganisationer på mere end 20 
fremmede markeder. EU yder finansiel 
bistand til EU-Japan-centret for Industrielt 
Samarbejde, erhvervsorganisationer i Hong 
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undgå dobbeltarbejde, fremme samarbejde 
og tilbyde tjenester, der ville mangle en 
kritisk masse, hvis de blev udbudt på 
nationalt plan.

Kong, Malaysia og Singapore samt det 
europæiske erhvervs- og teknologicenter i 
Indien, EU's SMV-centre i Kina og 
Thailand og Kinas IPR-helpdesk for 
SMV'er. EU-merværdi skabes ved at samle 
den nationale indsats inden for området, 
undgå dobbeltarbejde, fremme samarbejde 
og tilbyde tjenester, der ville mangle en 
kritisk masse, hvis de blev udbudt på 
nationalt plan.

Or. en

Begrundelse

Flash Eurobarometer 342 "SMES towards resource efficiency & green markets" (SMV'er på 
vej mod ressourceeffektivitet og grønne markeder) blev gennemført i januar-februar 2012 og 
offentliggjort i marts 2012.

Ændringsforslag 121
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Den begrænsede internationalisering 
af SMV'er, både i og uden for Europa, 
påvirker konkurrenceevnen. Ifølge visse 
estimater foretager 25 % af SMV'erne i 
Unionen p.t. eksport, eller har foretaget 
eksport inden for de seneste tre år, hvoraf 
alene 13 % regelmæssigt eksporterede til 
lande uden for EU og kun 2 % har 
investeret uden for deres hjemland. På linje 
med loven om små virksomheder, der 
opfordrede EU og medlemsstaterne til at 
støtte og opfordre SMV'er til at drage 
fordel af væksten på markederne uden for 
EU, støtter EU et netværk af europæiske 
erhvervsorganisationer på mere end 20 
fremmede markeder. EU yder finansiel 
bistand til EU-Japan-centret for Industrielt 
Samarbejde, erhvervsorganisationer i Hong 
Kong, Malaysia og Singapore samt det 

(14) Den begrænsede internationalisering 
af SMV'er, både i og uden for Europa, 
påvirker konkurrenceevnen. Ifølge visse 
estimater foretager 25 % af SMV'erne i 
Unionen p.t. eksport, eller har foretaget 
eksport inden for de seneste tre år, hvoraf 
alene 13 % regelmæssigt eksporterede til 
lande uden for EU og kun 2 % har 
investeret uden for deres hjemland. På linje 
med loven om små virksomheder, der 
opfordrede EU og medlemsstaterne til at 
støtte og opfordre SMV'er til at drage 
fordel af væksten på markederne uden for 
EU, støtter EU et netværk af europæiske 
erhvervsorganisationer på mere end 20 
fremmede markeder. EU yder finansiel 
bistand til EU-Japan-centret for Industrielt 
Samarbejde, erhvervsorganisationer i Hong 
Kong, Malaysia og Singapore samt det 
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europæiske erhvervs- og teknologicenter i 
Indien, EU's SMV-centre i Kina og 
Thailand og Kinas IPR-helpdesk for 
SMV'er. EU-merværdi skabes ved at samle 
den nationale indsats inden for området, 
undgå dobbeltarbejde, fremme samarbejde 
og tilbyde tjenester, der ville mangle en 
kritisk masse, hvis de blev udbudt på 
nationalt plan.

europæiske erhvervs- og teknologicenter i 
Indien, EU's SMV-centre i Kina og 
Thailand og Kinas IPR-helpdesk for 
SMV'er. EU-merværdi skabes ved at samle 
den nationale indsats inden for området, 
undgå dobbeltarbejde, fremme samarbejde 
og tilbyde tjenester, der ville mangle en 
kritisk masse, hvis de blev udbudt på 
nationalt plan. Sådanne tjenester bør 
omfatte oplysninger om intellektuelle 
ejendomsrettigheder, standarder og regler
og muligheder for offentlige indkøb.
Effektiviteten af EU-støtteordninger bør 
vurderes på grundlag af "kortlægningen" 
af eksisterende lokale, regionale, 
nationale og europæiske støtteordninger, 
inden der indføres nye ordninger.

Or. en

Ændringsforslag 122
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Den begrænsede internationalisering 
af SMV'er, både i og uden for Europa, 
påvirker konkurrenceevnen. Ifølge visse 
estimater foretager 25 % af SMV'erne i 
Unionen p.t. eksport, eller har foretaget 
eksport inden for de seneste tre år, hvoraf 
alene 13 % regelmæssigt eksporterede til 
lande uden for EU og kun 2 % har 
investeret uden for deres hjemland. På linje 
med loven om små virksomheder, der 
opfordrede EU og medlemsstaterne til at 
støtte og opfordre SMV'er til at drage 
fordel af væksten på markederne uden for 
EU, støtter EU et netværk af europæiske 
erhvervsorganisationer på mere end 20 
fremmede markeder. EU yder finansiel 
bistand til EU-Japan-centret for Industrielt 
Samarbejde, erhvervsorganisationer i Hong 

(14) Den begrænsede internationalisering 
af SMV'er, både i og uden for Europa, 
påvirker konkurrenceevnen. Ifølge visse 
estimater foretager 25 % af SMV'erne i 
Unionen p.t. eksport, eller har foretaget 
eksport inden for de seneste tre år, hvoraf 
alene 13 % regelmæssigt eksporterede til 
lande uden for EU og kun 2 % har 
investeret uden for deres hjemland. På linje 
med loven om små virksomheder, der 
opfordrede EU og medlemsstaterne til at 
støtte og opfordre SMV'er til at drage 
fordel af væksten på markederne uden for 
EU, støtter EU et netværk af europæiske 
erhvervsorganisationer på mere end 20 
fremmede markeder. EU yder finansiel 
bistand til EU-Japan-centret for Industrielt 
Samarbejde, erhvervsorganisationer i Hong 
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Kong, Malaysia og Singapore samt det 
europæiske erhvervs- og teknologicenter i 
Indien, EU's SMV-centre i Kina og 
Thailand og Kinas IPR-helpdesk for 
SMV'er. EU-merværdi skabes ved at samle 
den nationale indsats inden for området, 
undgå dobbeltarbejde, fremme samarbejde 
og tilbyde tjenester, der ville mangle en 
kritisk masse, hvis de blev udbudt på 
nationalt plan.

Kong, Malaysia og Singapore samt det 
europæiske erhvervs- og teknologicenter i 
Indien, EU's SMV-centre i Kina og 
Thailand og Kinas IPR-helpdesk for 
SMV'er. EU-merværdi skabes ved at samle 
den nationale indsats inden for området, 
undgå dobbeltarbejde, fremme samarbejde 
og tilbyde tjenester, der ville mangle en 
kritisk masse, hvis de blev udbudt på 
nationalt plan. Således bør der i første 
omgang foretages en statusopgørelse over 
alle eksisterende rådgivningstjenester, før 
Kommissionen træder i aktion igen. I 
anden omgang bør det være SMV-
organisationer, der bliver konsulteret.

Or. de

Ændringsforslag 123
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Den begrænsede internationalisering 
af SMV'er, både i og uden for Europa, 
påvirker konkurrenceevnen. Ifølge visse 
estimater foretager 25 % af SMV'erne i 
Unionen p.t. eksport, eller har foretaget 
eksport inden for de seneste tre år, hvoraf 
alene 13 % regelmæssigt eksporterede til 
lande uden for EU og kun 2 % har 
investeret uden for deres hjemland. På linje 
med loven om små virksomheder, der 
opfordrede EU og medlemsstaterne til at 
støtte og opfordre SMV'er til at drage 
fordel af væksten på markederne uden for 
EU, støtter EU et netværk af europæiske 
erhvervsorganisationer på mere end 20 
fremmede markeder. EU yder finansiel 
bistand til EU-Japan-centret for Industrielt 
Samarbejde, erhvervsorganisationer i Hong 
Kong, Malaysia og Singapore samt det 
europæiske erhvervs- og teknologicenter i 

(14) Den begrænsede internationalisering 
af SMV'er, både i og uden for Europa, 
påvirker konkurrenceevnen. Ifølge visse 
estimater foretager 25 % af SMV'erne i 
Unionen p.t. eksport, eller har foretaget 
eksport inden for de seneste tre år, hvoraf 
alene 13 % regelmæssigt eksporterede til 
lande uden for EU og kun 2 % har 
investeret uden for deres hjemland. I 
fremtiden vil 90 % af væksten imidlertid 
blive skabt uden for Unionen. På linje 
med loven om små virksomheder, der 
opfordrede EU og medlemsstaterne til at 
støtte og opfordre SMV'er til at drage 
fordel af væksten på markederne uden for 
EU, støtter EU et netværk af europæiske 
erhvervsorganisationer på mere end 20 
fremmede markeder. EU yder finansiel 
bistand til EU-Japan-centret for Industrielt 
Samarbejde, erhvervsorganisationer i Hong 
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Indien, EU's SMV-centre i Kina og 
Thailand og Kinas IPR-helpdesk for 
SMV'er. EU-merværdi skabes ved at samle 
den nationale indsats inden for området, 
undgå dobbeltarbejde, fremme samarbejde 
og tilbyde tjenester, der ville mangle en 
kritisk masse, hvis de blev udbudt på 
nationalt plan.

Kong, Malaysia og Singapore samt det 
europæiske erhvervs- og teknologicenter i 
Indien, EU's SMV-centre i Kina og 
Thailand og Kinas IPR-helpdesk for 
SMV'er. EU-merværdi skabes ved at samle 
den nationale indsats inden for området, 
undgå dobbeltarbejde, fremme samarbejde 
og tilbyde tjenester, der ville mangle en 
kritisk masse, hvis de blev udbudt på 
nationalt plan.

Or. en

Begrundelse

For at understrege tredjelandenes markeders betydning for EU's fremtidige vækst.

Ændringsforslag 124
Amalia Sartori

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

Begrundelse

Intellektuelle ejendomsrettigheder og tekniske standarder udgør ofte hindringer for, at 
virksomhederne kan blive internationale. Derfor bør disse vigtige aspekter nævnes 
udtrykkeligt.

Ændringsforslag 125
Josefa Andrés Barea
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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

Begrundelse

Intellektuelle ejendomsrettigheder og tekniske standarder udgør ofte hindringer for, at 
virksomhederne kan blive internationale. Derfor bør disse vigtige aspekter nævnes 
udtrykkeligt.

Ændringsforslag 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 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. Det er vigtigt at udvikle 
platformsteknologier, der giver en 
førerposition og en konkurrencemæssig 
fordel inden for en lang række sektorer af 
økonomisk betydning.
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Or. en

Ændringsforslag 127
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

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 og de 
sektorer, hvor de er mest aktive. 
Kommissionen bør sikre en passende 
inddragelse af SMV'ernes repræsentative 
organisationer og andre aktører såsom 
standardiseringsorganer, 
arbejdstagerorganisationer og 
civilsamfundets organisationer i 
udviklingen og gennemførelsen af 
Unionens initiativer. Der er behov for 
initiativer på unionsplan til at udvikle lige 
vilkår for SMV'erne og udveksle 
oplysninger og viden på europæisk plan.

Or. en

Ændringsforslag 128
Hermann Winkler

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 

(15) For at forbedre konkurrenceevnen 
blandt europæiske virksomheder, særligt 
SMV'erne, er medlemsstaterne og 
Kommissionen nødt til at skabe et 
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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.

attraktivt erhvervsmiljø. Der er behov for 
særlig fokus på SMV'ernes interesser, især 
afviklingen af de administrative byrder og 
de sektorer, hvor de er mest aktive. Der er 
behov for ambitiøse initiativer på 
unionsplan til at udvikle lige vilkår for 
SMV'erne og udveksle oplysninger og 
viden på europæisk plan.

Or. de

Ændringsforslag 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Programmet bør også støtte 
udviklingen af politikker for SMV'er og 
samarbejdet mellem beslutningstagere og 
SMV'ernes repræsentative organisationer, 
f.eks. gennem finansiering af møder, 
rapporter og databaser. Sådanne 
aktiviteter bør fokusere på at lette 
SMV'ernes adgang til programmer og 
mindske de generelle lovgivningsmæssige 
byrder, navnlig de administrative byrder.
Unionen bør navnlig opstille nye 
ambitiøse mål om at reducere den 
administrative nettobyrde i al relevant 
EU-lovgivning med 25 % inden 2020. Det 
kvantitative mål bør suppleres med 
kvalitative mål baseret på 
virksomhedernes og navnlig SMV'ernes 
behov.

Or. en

Begrundelse

Ud over et kvantitativt mål for nedbringelse af administrative byrder finder ordføreren det 
nyttigt at fastsætte kvalitative mål, idet der vedtages en "bottom-up"-strategi.
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Ændringsforslag 130
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Med henblik på yderligere at 
forbedre de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne skal det europæiske 
marked for offentlige indkøb være let 
tilgængeligt for SMV'er. Med henblik på 
at opnå både omkostningsbesparelser og 
øget deltagelse af SMV'er bør brugen af 
elektroniske offentlige indkøb fremmes i 
overensstemmelse med Kommissionens 
meddelelse "En strategi for offentlige e-
indkøb"1 og direktivet om "offentlige 
indkøb"2.
_______________
1 COM(2012)0179
2 COM(2011)0896

Or. en

Ændringsforslag 131
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Europæiske virksomheders 
konkurrenceevne uden for EU afhænger 
også af deres evne til at skabe et solidt 
grundlag i Europa og kæmpe på lige fod 
med deres konkurrenter på 
verdensmarkedet. De kompetente 
nationale og europæiske myndigheder bør 
støtte udviklingen af SMV'er, der har 
deres produktion i Europa, ved at lade en 
andel på 20 % af de offentlige 
indkøbsaftaler være forbeholdt disse 
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SMV'er.

Or. fr

Begrundelse

Visse af EU's konkurrenter favoriserer deres egne virksomheder, når de indgår offentlige 
indkøbskontrakter. EU bør for at beskytte sine virksomheders konkurrenceevne lade en andel 
af Unionens offentlige indkøbsaftaler være forbeholdt virksomheder, der har deres produktion 
i Europa. Det vil gøre det muligt for SMV'er at blive stærkere og udvikle sig, hvilket vil 
fremme deres evne til at klare sig i den internationale konkurrence.

Ændringsforslag 132
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Programmet bør også støtte 
udviklingen af politikker for SMV'er 
f.eks. gennem finansiering af møder, 
rapporter og databaser. Sådanne 
aktiviteter bør fokusere på at lette 
SMV'ernes adgang til programmer og 
mindske den generelle 
lovgivningsmæssige byrde, navnlig 
administrative byrder. Der bør anvendes 
en ambitiøs virksomhedsfokuseret strategi 
for at sikre, at nedbringelse af den 
lovgivningsmæssige byrde, herunder den 
administrative byrde, rent faktisk er rettet 
mod de praktiske mål, som 
virksomhederne, og navnlig SMV'erne,
har påvist. 

Or. en

Begrundelse

Det er meningen, at programmet skal gennemføre Small Business Act, og det bør derfor også 
bidrage til videreudviklingen af SMV-politikken. Nedbringelsen af den administrative byrde er 
en vigtig del, og Kommissionen bør lytte til virksomhederne på dette punkt og skabe de bedst 
mulige vilkår for deres vækst nu.
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Ændringsforslag 133
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Der bør etableres et gunstigt 
erhvervsklima for EU's virksomheder 
gennem foranstaltninger, der forbedrer 
udformningen, gennemførelsen og 
evalueringen af politikker, og 
foranstaltninger, der opfordrer til 
samarbejde om udarbejdelse af politikker 
og udveksling af god praksis, herunder 
nedbringelse af den administrative byrde.
Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
undersøgelser, konsekvensanalyser, 
evalueringer og konferencer samt 
oprettelse af rådgivende grupper på EU-
plan såsom gruppen af højtstående 
uafhængige interesserede parter 
vedrørende administrative byrder.
Unionen bør navnlig opstille nye 
ambitiøse mål om at reducere den 
administrative nettobyrde i al relevant 
EU-lovgivning med 25 % inden 2020.

Or. en

Ændringsforslag 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Programmet bør også støtte 
udviklingen af politikker for SMV'er og 
samarbejdet mellem beslutningstagerne, 
SMV'ernes repræsentative organisationer, 
regionale myndigheder og finansielle 
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formidlere også gennem finansiering af 
møder, rapporter og databaser. Sådanne 
aktiviteter bør fokusere på at lette 
SMV'ernes adgang til programmer og 
mindske den generelle 
lovgivningsmæssige byrde, navnlig 
administrative byrder. Der bør anvendes 
en ambitiøs virksomhedsfokuseret strategi 
for at sikre, at nedbringelse af den 
lovgivningsmæssige byrde, herunder den 
administrative byrde, rent faktisk er rettet 
mod de praktiske mål, som 
virksomhederne, og navnlig SMV'erne 
har påvist. 

Or. en

Begrundelse

Samarbejdet mellem beslutningstagere, SMV'ernes repræsentative organisationer, regionale 
myndigheder og finansielle formidlere er afgørende også for finansielle instrumenter til 
SMV'er.

Ændringsforslag 135
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I erkendelse af, at omkostningerne 
til efterlevelse af reglerne ofte kan være 
højere i de mindre virksomheder, bør 
forbedringen af rammevilkårene for 
SMV'er og erhvervsmiljøet omfatte 
aktiviteter til vurdering og håndtering af 
nedbringelsen af den uforholdsmæssigt 
store administrative byrde på SMV'erne.
Spørgsmålet bør behandles som en 
proces, der involverer høring af en lang 
række aktører og passende 
ekspertgrupper, navnlig den højtstående 
gruppe af uafhængige interessenter 
vedrørende administrative byrder med det 
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formål at fremme forenkling og en bedre 
lovgivning samtidig med, at der sikres 
høje standarder for social beskytttelse, 
miljø- og forbrugerbeskyttelse og ens 
spilleregler på det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 136
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Da elektronisk identifikation er et 
nøgleelement i europæisk handel, skal 
gensidig anerkendelse og 
interoperabilitet, hvad angår e-
identifikation, e-autentificering, e-
signatur og Private Key Infrastructure 
(PKI) fremmes for at sikre en effektiv 
udnyttelse af ressourcerne.

Or. en

Begrundelse

Disse e-forvaltningsforanstaltninger er navnlig fordelagtige for SMV'er, der står over for 
store byrder i forbindelse med grænseoverskridende handel.

Ændringsforslag 137
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Der bør tages hensyn til de 
synspunkter, som de relevante aktører, 
herunder SMV'ernes repræsentative 
organer, har, ved udviklingen af SMV-
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politikken og nye aktiviteter. Med henblik 
herpå bør eksisterende strukturer som 
f.eks. SMV-repræsentantnetværket så vidt 
muligt anvendes for at undgå 
dobbeltarbejde og skabelse af nye lag af 
bureaukrati.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tage hensyn til SMV'ernes repræsentative organisationers erfaring og 
ekspertise ved udformningen af SMV-politikken. Dette skal imidlertid ske på en måde, der ikke 
skaber yderligere administrative byrder eller kopierer eksisterende strukturer.

Ændringsforslag 138
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Der bør tages hensyn til de
synspunkter, som de relevante aktører, 
herunder SMV'ernes repræsentative 
organer, har, ved udviklingen af SMV-
politikken og nye aktiviteter. Med henblik 
herpå bør eksisterende strukturer som 
f.eks. SMV-repræsentantnetværket så vidt 
muligt anvendes for at undgå 
dobbeltarbejde og skabelse af nye lag af 
bureaukrati.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tage hensyn til SMV'ernes repræsentative organisationers erfaring og 
ekspertise ved udformningen af SMV-politikken. Dette skal imidlertid ske på en måde, der ikke 
skaber yderligere administrative byrder eller kopierer eksisterende strukturer.

Ændringsforslag 139
András Gyürk
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Forslag til forordning
Betragtning 15 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15c) Ifølge Kommissionens meddelelse 
"Udnyttelse af fordelene ved elektronisk 
fakturering i Europa"1 er e-fakturering et 
nøgleredskab for de europæiske 
virksomheder til at nedbringe 
omkostningerne til fakturering og øge 
deres effektivitet E-fakturering har andre 
fordele som f.eks. øget effektivitet, kortere 
betalingstid, færre fejl, bedre opkrævning 
af moms og lavere omkostninger.
_______________
1 COM(2010)0712

Or. en

Ændringsforslag 140
Amalia Sartori

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, 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 kunne drage fordel af 
det uudnyttede potentiale ved den store 
efterspørgsel efter personlige, universelle 
produkter. Designbaserede varer er en 
vigtig økonomisk sektor i Unionen, hvis 
virksomheder yder et vigtigt bidrag til 
vækst og jobskabelse. Idet disse 
udfordringer gælder alle SMV'er i Unionen 
i disse sektorer, er det nødvendigt med en 
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fælles indsats på unionsniveau for at skabe 
yderligere vækst.

Or. en

Begrundelse

Designbaserede varer er en vigtig økonomisk sektor i Unionen, hvis virksomheder yder et 
vigtigt bidrag til vækst og jobskabelse. Programmet bør derfor støtte virksomheder inden for 
denne sektor, som samtidig er kendetegnet ved en høj andel af SMV'er.

Ændringsforslag 141
Josefa Andrés Barea

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, 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 kunne drage fordel af 
det uudnyttede potentiale ved den store 
efterspørgsel efter personlige, universelle 
produkter. Designbaserede varer er en 
vigtig økonomisk sektor i Unionen, hvis 
virksomheder yder et vigtigt 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

Begrundelse

Designbaserede varer er en vigtig økonomisk sektor i Unionen, hvis virksomheder yder et 
vigtigt bidrag til vækst og jobskabelse. Programmet bør derfor støtte virksomheder inden for 
denne sektor, som samtidig er kendetegnet ved en høj andel af SMV'er.
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Ændringsforslag 142
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Programmet bør også støtte 
specifikke aktiviteter til gennemførelse af 
Small Business Act, der sigter mod at øge 
SMV'ernes bevidsthed om miljø- og 
energirelaterede spørgsmål og bistå dem 
med at gennnemføre lovgivningen, idet 
deres miljø- og energimæssige resultater 
vurderes, og deres færdigheder og 
kvalifikationer opgraderes.

Or. en

Begrundelse

Princip 9 i "Small Business Act" (SBA) "Sætte SMV'erne i stand til at gøre miljøudfordringer 
til nye muligheder".

Ændringsforslag 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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 

(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 
med 10 % af EU's bruttonationalprodukt 
(BNP) og 12 % af den samlede 
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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.

beskæftigelse, hvilket gør den til den 
tredjevigtigste socioøkonomiske aktivitet i 
EU, og har et betydeligt potentiale for 
udvikling af iværksætteraktiviteter, idet 
den hovedsageligt drives af SMV'er. 

Or. en

Begrundelse

Turismen udgør en vigtig økonomisk sektor i Unionen, hvis virksomheder yder et vigtigt 
bidrag til vækst og jobskabelse. Fremlæggelse af data understreger denne betydning.

Ændringsforslag 144
Marian-Jean Marinescu

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. 

(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. 
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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.

Denne sektor spiller en væsentlig rolle for 
Unionens økonomiske udvikling og for 
realiseringen af målene i Europa 2020-
strategien. Derfor bør turismesektoren 
indgå i de overordnede mål samt i 
programmets specifikke målsætninger.
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. en

Ændringsforslag 145
Ioan Enciu

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 

(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.
Denne sektor spiller en væsentlig rolle for 
Unionens økonomiske udvikling og for 
realiseringen af målene i Europa 2020-
strategien. Derfor bør turismesektoren 
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promoveringstrategier og udveksling af 
bedste praksis.

indgå i de overordnede mål samt i 
programmets specifikke målsætninger.
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. en

Ændringsforslag 146
Gaston Franco

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. 
Til trods for denne anerkendelse er 
sektoren ikke genstand for et specifikt 
EU-program og betragtes ikke som et 
prioriteret område i andre programmer, 
herunder programmer som led i 
samhørighedspolitikken. Der er en tydelig 
merværdi for turismeinitiativet på 
unionsniveau, særligt hvad angår levering 
af data og analyser, udvikling af 
tværnationale promoveringstrategier og 
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udveksling af bedste praksis.

Or. fr

Ændringsforslag 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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 kulturarv og nævner 
Unionens særlige kompetencer inden for 
det område, der komplementerer 
medlemsstaternes tiltag. Kulturarv yder via 
turisme et væsentligt bidrag til 
økonomien. 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 og hvad angår bidrag til de 
lokale ressourcers og den lokale 
beskæftigelses bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 148
Mario Pirillo
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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 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 
promoveringsstrategier, som kan forbedre 
de europæiske turistdestinationers 
bæredygtighed og kvalitet, og 
identifikation af bedste praksis, som kan 
være til gavn for specifikke sektorer, 
såsom strand- og kystturisme.

Or. it

Ændringsforslag 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Som nævnt i Kommissionens 
meddelelse af 30. juni 2010 benævnt 

(18) Som nævnt i Kommissionens 
meddelelse af 30. juni 2010 benævnt 
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"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.

"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, hvilket berettiger yderligere 
tiltag på dette område.

Or. en

Ændringsforslag 150
Bendt Bendtsen

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. 

(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. 
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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.

Lissabontraktaten anerkender vigtigheden 
af turisme og nævner Unionens særlige 
kompetencer inden for det område, der 
komplementerer medlemsstaternes tiltag. 
Programmet bør støtte initiativer på 
turismeområdet, hvor der er en tydelig 
merværdi på unionsniveau, særligt hvad 
angår levering af data og analyser, 
udvikling af tværnationale 
promoveringstrategier og udveksling af 
bedste praksis.

Or. en

Ændringsforslag 151
Josefa Andrés Barea

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 
med 10 % til EU's bruttonationalprodukt 
(BNP) og 12 % af den samlede 
beskæftigelse, hvilket gør den til den 
tredjevigtigste socioøkonomiske aktivitet i 
EU, og har et betydeligt potentiale for 
udvikling af iværksætteraktiviteter, idet 
den hovedsageligt drives af SMV'er. 
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Or. en

Begrundelse

Turismen udgør en vigtig økonomisk sektor i EU, hvis virksomheder yder et vigtigt bidrag til 
vækst og jobskabelse. Fremlæggelse af data understreger denne betydning.

Ændringsforslag 152
Josefa Andrés Barea

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 Unionens
økonomiske udvikling og for 
realiseringen af målene i Europa 2020-
strategien. Turisme optræder derfor 
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.

Or. en

Begrundelse

Lissabontraktaten anerkender vigtigheden af turisme og nævner Unionens særlige 
kompetencer inden for det område, og programmet vil gennemføre disse kompetencer. Derfor 
bør teksten være mere detaljeret.

Ændringsforslag 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
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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 Unionens
økonomiske udvikling og for 
realiseringen af målene i Europa 2020-
strategien. Turisme optræder derfor 
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.

Or. en

Begrundelse

Lissabontraktaten anerkender vigtigheden af turisme og nævner Unionens særlige 
kompetencer inden for det område, og programmet vil gennemføre disse kompetencer. Derfor 
bør teksten være mere detaljeret.

Ændringsforslag 154
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Se ovenfor.

Ændringsforslag 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Lissabontraktaten anerkender vigtigheden af turisme og nævner Unionens særlige 
kompetencer inden for det område, og programmet vil gennemføre disse kompetencer. Derfor 
bør teksten være mere detaljeret.

Ændringsforslag 156
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
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Betragtning 18 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18c) 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 
sikre turismesektorens førende position.

Or. en

Begrundelse

Se ovenfor.

Ændringsforslag 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Betragtning 18 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18c) 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 
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sikre turismesektorens førende position.

Or. en

Begrundelse

Lissabontraktaten anerkender vigtigheden af turisme og nævner Unionens særlige 
kompetencer inden for det område, og programmet vil gennemføre disse kompetencer. Derfor 
bør teksten være mere detaljeret.

Ændringsforslag 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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, forskellige former for 
gennemførselsforanstaltninger og 
ordninger vedrørende overvågning og 
evaluering og fremme af EU's finansielle 
interesser. Der bør være særlig fokus på 
overvågning af de finansielle 
instrumenter. Et nyt sæt 
resultatindikatorer skulle muliggøre 
fleksibilitet i implementeringen af 
sådanne finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Fleksibilitet bør være nøgleordet i implementeringen af et godt system for adgang til 
finansiering for SMV'er.

Ændringsforslag 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Forslag til forordning
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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, øvrige 
unionsprogrammer, navnlig Horizon 2020
og strukturfondene. Disse synergier kan 
eventuelt også bygge på den nationale og 
regionale bottom-up-erfaring fra Eureka-
og Eurostarsprogrammerne med hensyn 
til finansieringen af SMV’ernes 
innovations- og forskningsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 160
Hermann Winkler

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, øvrige 
unionsprogrammer, herunder især 
Horisont 2020, og strukturfondene.

Or. de
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Ændringsforslag 161
Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Beslutningerne om tildeling af 
finansiel støtte til SMV'er bør være 
resultatet af en gennemsigtig proces.
Tildelingen af en sådan støtte og 
udbetalingen af den bør være 
gennemsigtig, ubureaukratisk og i 
overensstemmelse med fælles regler.

Or. en

Ændringsforslag 162
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Programmet bør overvåges og 
evalueres regelmæssigt for at give 
mulighed for tilpasninger.

(25) Programmet bør overvåges og 
evalueres regelmæssigt for at give 
mulighed for tilpasninger. Der bør 
udarbejdes en årlig rapport om 
implementeringen, hvori der redegøres for 
de realiserede fremskridt og planlagte 
aktiviteter. Den bør forelægges for 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 163
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
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Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der oprettes et program for unionstiltag 
med henblik på at skabe økonomisk og 
social balance mellem virksomheder af 
forskellig størrelse, og særlig for at 
fremme oprettelse, stabil vækst og en 
varig udvikling for mikrovirksomheder, 
små og mellemstore virksomheder 
(MSMV'er) (i det følgende kaldet 
"programmet") for perioden 1. januar 2014 
til 31. december 2020.

Or. pt

Ændringsforslag 164
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Programmet bør omfatte alle SMV'er og tage hensyn til forskellene i virksomhedsstørrelse og 
-type.
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Ændringsforslag 165
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Programmet bør omfatte alle SMV'er og tage hensyn til forskellene i virksomhedsstørrelse.

Ændringsforslag 166
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

COSME-programmet bør indeholde foranstaltninger rettet specifikt mod sådanne 
virksomheder.
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Ændringsforslag 167
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Programmet bør omfatte alle SMV'er og tage hensyn til forskellene i virksomhedsstørrelse.

Ændringsforslag 168
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro
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Ændringsforslag 169
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 170
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmet skal bidrage til følgende 
generelle målsætninger, med særlig fokus 
på de særlige behov blandt SMV'er på 
europæisk og globalt plan.

1. Programmet skal bidrage til følgende 
generelle målsætninger.

Or. de

Ændringsforslag 171
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmet skal bidrage til følgende 
generelle målsætninger, med særlig fokus 

1. Programmet skal bidrage til følgende 
generelle målsætninger, med særlig fokus 
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på de særlige behov blandt SMV'er på 
europæisk og globalt plan.

på de særlige behov blandt europæiske 
SMV'er.

Or. en

Begrundelse

Rettelse til ændringsforslag 19 (udkast til betænkning).

Ændringsforslag 172
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmet skal bidrage til følgende 
generelle målsætninger, med særlig fokus 
på de særlige behov blandt SMV'er på 
europæisk og globalt plan.

1. Programmet skal bidrage til følgende 
generelle målsætninger, med særlig fokus 
på de særlige behov blandt SMV'er i EU 
og i tredjelande, der deltager i 
programmet i henhold til artikel 5.

Or. sl

Ændringsforslag 173
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmet skal bidrage til følgende 
generelle målsætninger, med særlig fokus 
på de særlige behov blandt SMV'er på 
europæisk og globalt plan.

1. Programmet skal bidrage til følgende 
generelle målsætninger, med særlig fokus 
på de særlige behov blandt 
mikrovirksomheder og SMV'er på lokalt, 
regionalt, europæisk og globalt plan.

Or. ro
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Ændringsforslag 174
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmet skal bidrage til følgende 
generelle målsætninger, med særlig fokus 
på de særlige behov blandt SMV'er på 
europæisk og globalt plan.

1. Programmet skal bidrage til følgende 
generelle målsætninger, med særlig fokus 
på de særlige behov blandt SMV'er i EU.

Or. en

Ændringsforslag 175
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) at skabe økonomisk og social balance 
mellem virksomheder af forskellig 
størrelse

Or. pt

Ændringsforslag 176
Ioannis A. Tsoukalas

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, herunder dem i 
turismesektoren, i lyset af denne sektors 
væsentlige bidrag til EU's BNP og
jobskabelse og det store antal SMV'er 
inden for denne sektor
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Or. en

Ændringsforslag 177
Inês Cristina Zuber

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 fremme dannelsen af MSMV’er og 
sikre de vilkår for finansiering, 
uafhængighed, konkurrenceevne og 
bæredygtighed, som er nødvendige for en 
solid vækst og varig udvikling, herunder i 
turismesektoren

Or. pt

Ændringsforslag 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Or. en

Ændringsforslag 179
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

bæredygtigheden blandt Unionens 
virksomheder, navnlig mikrovirksomheder 
og SMV'er, herunder i turismesektoren

Or. ro

Ændringsforslag 180
Hermann Winkler

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 SMV'er, 
herunder i turismesektoren

Or. de

Ændringsforslag 181
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

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

Or. en

Ændringsforslag 182
Romana Jordan

Forslag til forordning
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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

Or. sl

Ændringsforslag 183
Krišjānis Kariņš

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

Or. lv

Ændringsforslag 184
Inês Cristina Zuber

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 garantere fuld adgang og 
finansiering for MSMV'erne med henblik 
på deres oprettelse og modernisering

Or. pt

Ændringsforslag 185
Patrizia Toia

Forslag til forordning
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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 
allerede på ungdomsuddannelsestrinnet
og fremme skabelse, konsolidering og 
vækst af SMV'er.

Or. it

Begrundelse

Programmets formål bør være at støtte samtlige faser af en virksomheds livscyklus, og 
følgelig også konsolideringen, der også skal forstås som konkurrencemæssig omstrukturering 
og reorganisering. Det er på sin plads, at der fremmes iværksætterorienteret kultur og 
undervisning allerede på ungdomsuddannelsestrinnet - ikke mindst i forbindelse med 
erhvervsuddannelser

Ændringsforslag 186
Silvia-Adriana Ţicău

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 og vækst af 
mikrovirksomheder og SMV'er.

Or. ro

Ændringsforslag 187
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) gennemførelsen af principperne i 
Small Business Act og anvendelsen af 
prioriteringerne heri i EU's politikker og 
programmer.
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Or. en

Begrundelse

Small Business Act fastlægger 10 principper og omfatter politikker og retlige foranstaltninger 
med henblik på at fremme SMV'ernes vækstpotentiale og skabe jobs. Gennemførelsen af Small 
Business Act bidrager til realiseringen af målene med Europe 2020-strategien, 
forslagsteksten indeholder ikke nogen yderligere henvisning til Small Business Act.

Ændringsforslag 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at bidrage til gennemførelse, 
overvågning og evaluering af lov om små 
virksomheder for Europa

Or. fr

Ændringsforslag 189
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at fremme en langsigtet udvikling for 
SMV'er

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at henvise udtrykkeligt til langsigtet udvikling i forbindelse med programmets 
generelle målsætninger.

Ændringsforslag 190
Josefa Andrés Barea
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at anvende SBA-principperne og 
gennemføre de tilknyttede prioriteter i 
fællesskabspolitikker og -programmer

Or. es

Ændringsforslag 191
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forbindelse med de foranstaltninger, 
der træffes i forhold til SMV'er, og i 
forbindelse med anvendelsen af 
programmet lægger Kommissionen og 
medlemsstaterne særlig vægt på at sikre, 
at disse virksomheder antager forskellige 
former.

Or. fr

Ændringsforslag 192
Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forbindelse med de foranstaltninger, 
der træffes i forhold til SMV'er, og i 
forbindelse med anvendelsen af 
programmet lægger Kommissionen og 
medlemsstaterne særlig vægt på at sikre, 
at disse virksomheder antager forskellige 
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former.

Or. fr

Ændringsforslag 193
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den procentvise vækst i EU's 
industrigrene i forhold til den samlede 
vækst i bruttonationalproduktet (BNP)

a) Den procentvise vækst i EU's 
industrigrene og tredje sektor forbundet 
med industrien i forhold til den samlede 
vækst i bruttonationalproduktet (BNP)

Or. it

Begrundelse

Ud over industrien bør programmet også fokusere på den tredje sektor.

Ændringsforslag 194
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den procentvise vækst i EU's
industrigrene i forhold til den samlede 
vækst i bruttonationalproduktet (BNP)

a) Den procentvise vækst i industrigrenene
i hver medlemsstat og i EU i forhold til 
den samlede vækst i 
bruttonationalproduktet (BNP)

Or. pt

Ændringsforslag 195
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den procentvise vækst i EU's 
industrigrene i forhold til den samlede 
vækst i bruttonationalproduktet (BNP)

a) Den procentvise vækst i EU's industri-
og servicegrene i forhold til den samlede 
vækst i bruttonationalproduktet (BNP)

Or. ro

Ændringsforslag 196
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en mindskelse af 
råvareomkostningerne for bl.a. energi, 
transport og kommunikation 

Or. pt

Ændringsforslag 197
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) væksten i Unionens
produktionsresultater i miljøindustrier

b) væksten i den nationale produktion i 
hvert medlemsland og 
produktionsresultater i Unionens
miljøindustrier

Or. pt

Ændringsforslag 198
Patrizia Toia
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) væksten i Unionens 
produktionsresultater i miljøindustrier

b) væksten i Unionens 
produktionsresultater i miljøindustrier og i 
udbuddet af miljøvenlige varer og 
tjenesteydelser

Or. it

Begrundelse

Miljøindustrier er sektorer, hvis hovedaktivitet (kerneforretning) er dedikeret til fremstilling 
af varer og tjenesteydelser egnet til at måle, forebygge, begrænse, minimere eller afhjælpe 
miljøskader forvoldt på vand, luft og jord, såvel som problemer i forbindelse med affald, støj 
og økosystemer. Dette indbefatter teknologier, varer og tjenesteydelser, der mindsker 
miljørisici og minimerer forurening.

Ændringsforslag 199
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) væksten i Unionens 
produktionsresultater i miljøindustrier

b) navnlig, men ikke udelukkende 
væksten i Unionens produktionsresultater i 
miljøindustrier

Or. ro

Ændringsforslag 200
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ændringer i administrative byrder for 
SMV'er

c) nedbringelse af administrative og 
lovgivningsmæssige byrder for SMV'er
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samt ændringer i antallet af opstarter af 
SMV'er, antallet af 
virksomhedsoverførsler samt 
virksomhedslukninger

Or. en

Ændringsforslag 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ændringer i administrative byrder for 
SMV'er

c) ændringer i administrative og 
lovgivningsmæssige byrder for SMV'er

Or. en

Ændringsforslag 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ændringer i administrative byrder for 
SMV'er

c) ændringer i administrative byrder for 
både nye og eksisterende SMV'er

Or. en

Ændringsforslag 203
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ændringer i administrative byrder for c) nedbringelse af administrative byrder 
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SMV'er for mikrovirksomheder og SMV'er

Or. ro

Ændringsforslag 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ændringer i administrative byrder for 
SMV'er

c) nedbringelse af administrative og 
lovgivningsmæssige byrder for SMV'er

Or. en

Ændringsforslag 205
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gennemførelsen af principperne i 
Small Business Act og anvendelsen af 
prioriteringerne heri i EU's politikker og 
programmer

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af Small Business Act bidrager til realiseringen af målene med Europe 2020-
strategien, forslagsteksten indeholder ikke nogen yderligere henvisning til Small Business Act.

Ændringsforslag 206
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) øgede investeringer i rene teknologier

Or. it

Begrundelse

I tråd med EU2020-strategien

Ændringsforslag 207
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) forenkling af lovgivningsrammerne

Or. it

Ændringsforslag 208
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) SMV'ernes vækst, hvad angår merværdi 
og antal medarbejdere

d) MSMV'ernes vækst, hvad angår 
merværdi, antal medarbejdere og 
permanente arbejdskontrakter

Or. pt

Ændringsforslag 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) SMV'ernes vækst, hvad angår 
merværdi og antal medarbejdere

d) SMV'ernes vækst

Or. en

Ændringsforslag 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forskel mellem antallet af nyoprettede 
SMV'er og antallet af allerede 
eksisterende SMV'er

Or. en

Ændringsforslag 211
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) støtte til sammenlægning af SMV'erne 
og forøgelse af deres størrelse

Or. it

Begrundelse

Sammenlægning af SMV'erne og en forøgelse af deres størrelse bør støttes, hvor dette kan 
bibringe konkurrenceevnen merværdi
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Ændringsforslag 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) og SMV'ernes omsætningshastighed. udgår

Or. en

Ændringsforslag 213
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) stigning i antallet af 
mikrovirksomheder og SMV'er

Or. ro

Ændringsforslag 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) forbedring af Unionens SMV'ers 
konkurrenceevne sammenlignet med de 
vigtigste konkurrenters SMV'ers 
konkurrenceevne

Or. en

Ændringsforslag 215
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) forøgelse af SMV'ernes andel af 
handelen over grænserne i eller uden for 
Unionen

Or. en

Ændringsforslag 216
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Programmet underbygger 
gennemførelsen af Europa 2020-
strategien og bidrage til at opnå 
målsætningen om en "intelligent,
bæredygtig og inklusiv vækst". Særligt 
bidrager programmet til hovedmålet 
vedrørende beskæftigelse.

3. Programmet underbygger en 
velafbalanceret udvikling af 
industrigrenene i medlemsstaterne og 
bidrager til økonomisk og social balance 
blandt virksomheder af forskellig størrelse 
og fremmer dannelsen af MSMV’er og 
sikrer de vilkår for finansiering, 
konkurrenceevne og bæredygtighed, som 
er nødvendige for en solid og intelligent 
vækst og en varig udvikling, som vil sikre 
MSMV'ernes fulde adgang og 
finansiering rettet mod oprettelse og 
modernisering af disse, og således skabe 
et vigtigt bidrag til beskæftigelsen.

Or. pt

Ændringsforslag 217
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
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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 adgangen til finansiering 
for SMV'er i form af egenkapital og 
lånekapital

Or. en

Ændringsforslag 218
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) mindske den nuværende økonomiske 
ubalance mellem virksomheder af 
forskellig størrelse

Or. pt

Ændringsforslag 219
Mario Pirillo

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

Or. it

Ændringsforslag 220
Konrad Szymański, Vicky Ford
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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

Or. en

Ændringsforslag 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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, adgang til markedet og 
bæredygtighed blandt Unionens 
virksomheder, herunder i turismesektoren, 
kulturarvssektoren, sektoren for kreative 
industrier og kunst og håndværk

Or. en

Ændringsforslag 222
Ioannis A. Tsoukalas

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, herunder dem i 
turismesektoren, i lyset af denne sektors 
væsentlige bidrag til Unionens BNP og 
jobskabelse og det store antal SMV'er 
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inden for denne sektor

Or. en

Ændringsforslag 223
Krišjānis Kariņš

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 inden for sektorer 
som f.eks. turisme, maskinindustri, 
træforarbejdning, fødevareforarbejdning 
osv.

Or. lv

Ændringsforslag 224
Silvia-Adriana Ţicău

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 
mikrovirksomheder og SMV'er, herunder i 
turismesektoren

Or. ro

Ændringsforslag 225
Hermann Winkler
Forslag til forordning
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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 SMV'er, herunder i 
turismesektoren

Or. de

Ændringsforslag 226
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at fremme innovation i 
virksomhederne med henblik på 
tilpasning og overgang til en CO2-fattig, 
klimarobust energi- og ressourceeffektiv 
økonomi

Or. en

Ændringsforslag 227
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at forbedre MSMV'ernes 
grundlæggende rolle i den sociale 
sammenhæng og fremme deres 
etablering, navnlig med henblik på 
skabelsen af beskæftigelse med 
rettigheder

Or. pt
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Ændringsforslag 228
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at fremme turistvirksomhedernes 
tiltrækningskraft og bæredygtighed

Or. it

Ændringsforslag 229
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at forbedre adgangen til finansiering 
for SMV'er i form af egenkapital og 
lånekapital

Or. en

Ændringsforslag 230
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at forbedre adgangen til rådgivning

Or. de
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Ændringsforslag 231
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) at fremme iværksætteri og 
iværksætterkultur

Or. en

Ændringsforslag 232
Inês Cristina Zuber

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, i overensstemmelse 
med de fastslåede behov i hver 
medlemsstat

Or. pt

Ændringsforslag 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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, nemlig kvindelige og 
unge iværksættere

Or. en
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Ændringsforslag 234
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme iværksætteri, herunder 
blandt særlige målgrupper

b) at fremme iværksætteri og 
iværksætterkultur

Or. en

Ændringsforslag 235
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme iværksætteri, herunder 
blandt særlige målgrupper

b) at fremme iværksætteri og 
iværksætterkultur

Or. en

Ændringsforslag 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme iværksætteri, herunder 
blandt særlige målgrupper

b) at fremme iværksætteri

Or. en

Ændringsforslag 237
Hermann Winkler
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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, også med fokus på 
lettelser for virksomhedsoverdragelser

Or. de

Ændringsforslag 238
Marian-Jean Marinescu

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 markederne, 
navnlig i Unionen og på globalt plan

Or. en

Ændringsforslag 239
Silvia-Adriana Ţicău

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 
mikrovirksomheder og SMV'er i form af 
egenkapital og lånefinansiering

Or. ro

Ændringsforslag 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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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 og 
finansielle instrumenter for SMV'er i form 
af egenkapital og lånefinansiering

Or. en

Ændringsforslag 241
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at forbedre adgangen til markeder i EU 
og globalt.

d) at forbedre rammevilkårene for 
Unionens virksomheders 
konkurrenceevne og bæredygtighed, 
navnlig SMV'er, inden for alle sektorer, 
herunder turisme.

Or. en

Ændringsforslag 242
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at forbedre adgangen til markeder i EU 
og globalt.

d) at forbedre adgangen til markeder, 
navnlig i EU og på globalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 243
Bendt Bendtsen
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at forbedre adgangen til markeder i EU 
og globalt.

d) at forbedre adgangen til markeder i EU, 
men også på globalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 244
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at forbedre adgangen til markeder i EU 
og globalt.

d) at forbedre adgangen til markeder for 
mikrovirksomheder og SMV'er i EU og 
globalt.

Or. ro

Ændringsforslag 245
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at forbedre adgangen til markeder ved 
at fremme tilpasningen af europæiske 
standarder og regler til 
mikrovirksomhedernes og de små 
virksomheders behov og virkelighed.

Or. en
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Ændringsforslag 246
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at forbedre adgangen til markeder ved 
at fremme tilpasningen af europæiske 
standarder og regler til 
mikrovirksomhedernes og de små 
virksomheders behov og virkelighed.

Or. en

Begrundelse

De tre specifikke mål nævnt i ændringsforslagene bør tilføjes. Adgang til og tilpasning til 
standarder og overdragelse af virksomheder er et af de 10 principper i Small Business Act.

Ændringsforslag 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at støtte og konsolidere udviklingen af 
en europæisk industri af høj kvalitet og 
skabe et "europæisk mærke" som et 
symbol på topkvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at styrke de foranstaltninger, der 
træffes for at tilskynde til og muliggøre 
SMV'ers, og navnlig mikrovirksomheders, 
adgang til støttetjenester.

Or. fr

Ændringsforslag 249
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at fremme SMV'ers adgang til 
rådgivning

Or. es

Ændringsforslag 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at fremme inddragelse af kreative 
industrier, designinnovation, kulturarv, 
traditionel og kvalificeret kunst og 
håndværk på markedet for at anerkende 
dem.

Or. en

Ændringsforslag 251
Konrad Szymański
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at forbedre adgangen til rådgivning 
og fremme støtte til SMV'er med særlig 
vægt på mikrovirksomheder og små 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 252
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at forbedre adgangen til rådgivning 
og fremme støtte til SMV'er med særlig 
vægt på mikrovirksomheder og små 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 253
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) at lette virksomhedsoverførsel.

Or. en

Ændringsforslag 254
Konrad Szymański



PE491.338v01-00 98/128 AM\905685DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) at lette virksomhedsoverførsel.

Or. en

Ændringsforslag 255
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dd) at støtte den rolle, som de formidlende 
organer, der repræsenterer SMV'er, 
spiller, og deres aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 256
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Foranstaltningerne under det 
specifikke mål skal bidrage til 
gennemførelsen af Small Business Act:
a) at forbedre adgangen til markeder ved 
at fremme tilpasningen af europæiske 
standarder og regler til 
mikrovirksomhedernes og de små 
virksomheders behov og virkelighed
b) at forbedre adgangen til rådgivning og 
fremme støtte til SMV'er med særlig vægt 
på mikrovirksomheder og små 
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virksomheder
c) at lette virksomhedsoverførsel
d) at støtte den rolle, som de formidlende 
organer, der repræsenterer SMV'er, 
spiller, og deres aktiviteter"

Or. en

Begrundelse

Adgang og tilpasning til standarder og virksomhedsoverdragelser er et af de 10 principper i 
Small Business Act – adgang til rådgivning kan være en supplerende foranstaltning eller et 
supplerende mål.

Ændringsforslag 257
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Foranstaltningerne under de 
specifikke mål skal bidrage til 
gennemførelsen af Kommissionens 
meddelelse "Tænk småt først" - En 
"Small Business Act" for Europa" 
("Small Business Act")1.

_______________
1 COM(2008)0394

Or. en

Ændringsforslag 258
Kent Johansson

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomhedernes behov for at tilpasse 
sig en økonomi, der er klimarobust, CO2-
fattig, energi- og ressourceeffektiv, skal 
fremmes ved gennemførelsen af 
programmet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 259
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomhedernes behov for at tilpasse 
sig en økonomi, der er klimarobust, CO2-
fattig, energi- og ressourceeffektiv, skal 
fremmes ved gennemførelsen af 
programmet.

2. Virksomhedernes behov for at tilpasse 
sig en økonomi, der er klimarobust, CO2-
fattig, energi- og ressourceeffektiv, skal 
fremmes ved planlægningen og 
gennemførelsen af programmet.

Or. en

Ændringsforslag 260
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomhedernes behov for at tilpasse 
sig en økonomi, der er klimarobust, CO2-
fattig, energi- og ressourceeffektiv, skal 
fremmes ved gennemførelsen af 
programmet.

2. Virksomhedernes behov for at tilpasse 
sig informationssamfundet og en 
økonomi, der er klimarobust, CO2-fattig, 
energi- og ressourceeffektiv, skal fremmes 
ved gennemførelsen af programmet.

Or. ro
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Ændringsforslag 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet er fastlagt 
til ca. 0,5 % af den flerårige finansielle 
ramme, og mindst 60 % tildeles finansielle 
instrumenter.

Or. it

Begrundelse

Det endelige beløb tildeles afhængig af resultatet af forhandlingerne om den flerårige 
finansielle ramme. For at gøre programmet effektivt anses det for nødvendigt, at det råder 
over en finansieringsramme på mindst 0,5 % af FFR, og at mindst 60 % af bevillingsrammen
rent faktisk anvendes som finansiel støtte til SMV'erne

Ændringsforslag 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet er fastlagt 
til [2,522 mia. EUR], hvoraf mindst [1,4 
mia. EUR/55,5 %] tildeles finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 264
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet er fastlagt 
til [2,522 mia. EUR], hvoraf omtrent 65 % 
tildeles finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 265
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet er fastlagt 
til 2,522 mia. EUR, hvoraf mindst [1,4 
mia. EUR/55,5 %] tildeles finansielle 
instrumenter.

Or. sl
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Ændringsforslag 266
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den finansieringsramme, der er fastlagt i 
henhold til denne forordning, kan også 
dække udgifter til forberedende aktiviteter, 
tilsyns-, kontrol-, audit- og 
evalueringsaktiviteter, der er nødvendige 
for forvaltning af programmet og til at 
opnå målsætningerne, herunder særligt 
undersøgelser, møder med eksperter, 
informations- og 
kommunikationsforanstaltninger, herunder 
virksomhedskommunikation om Unionens 
politiske prioriteringer for så vidt de er 
knyttet til den generelle målsætning for 
programmet, udgifter til it-netværk, med 
fokus på behandling og udveksling af 
information, samt alle andre udgifter til 
teknisk og administrativ bistand, som 
Kommissionen afholder i forbindelse med 
forvaltningen af programmet.

2. Den finansieringsramme, der er fastlagt i 
henhold til denne forordning, kan også 
dække udgifter til forberedende aktiviteter, 
tilsyns-, kontrol-, audit- og 
evalueringsaktiviteter, der er nødvendige 
for forvaltning af programmet og til at 
opnå målsætningerne, herunder særligt 
undersøgelser, møder med eksperter, 
informations- og 
kommunikationsforanstaltninger, herunder 
virksomhedskommunikation om Unionens 
politiske prioriteringer for så vidt de er 
knyttet til den generelle målsætning for 
programmet, udgifter til it-netværk, med 
fokus på behandling og udveksling af 
information, samt alle andre udgifter til 
teknisk og administrativ bistand, som 
Kommissionen afholder i forbindelse med 
forvaltningen af programmet. Disse 
udgifter bør ikke overstige 5 % af værdien 
af finansieringsrammen.

Or. ro

Ændringsforslag 267
Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 5 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelandes deltagelse Oversøiske landes og territoriers samt 
tredjelandes deltagelse

Or. fr
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Ændringsforslag 268
Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) de oversøiske lande og territorier, der 
er omfattet af Rådets afgørelse 
[2001/822/EF af 27. november 2001 om 
de oversøiske landes og territoriers 
associering med Det Europæiske 
Fællesskab som ændret ved afgørelse 
2007/249/EF af 19. marts 2007]

Or. fr

Ændringsforslag 269
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til forbedring af 
rammebetingelserne for konkurrenceevne 
og bæredygtighed i Unionen

Foranstaltninger til forbedring af 
rammebetingelserne for konkurrenceevne 
og bæredygtighed blandt Unionens 
virksomheder, navnlig 
mikrovirksomheder og SMV'er

Or. ro

Ændringsforslag 270
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen støtter foranstaltninger til 
forbedring og styrkelse af konkurrenceevne 

1. Kommissionen støtter foranstaltninger til 
forbedring og styrkelse af konkurrenceevne 
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og bæredygtighed blandt EU's 
virksomheder, navnlig SMV'er, med 
henblik på at øge effektiviteten, 
sammenhængen og konsistensen af 
nationale politikker, der fremmer 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden og 
væksten hos virksomheder i Europa.

og bæredygtighed blandt EU's 
virksomheder, navnlig SMV'er, med 
henblik på at øge effektiviteten, 
sammenhængen og konsistensen af 
nationale politikker, der fremmer 
konkurrenceevnen, konsolideringen,
bæredygtigheden og væksten hos 
virksomheder i Europa med særlig fokus 
på etablering af virksomheder i innovative 
sektorer samt sektorer med en høj 
potentiel vækstrate og ved indførelse af 
oprindelsesmærkning ("made in").

Or. it

Begrundelse

Forordningen bør tage højde for former for støtte til samtlige faser af en virksomheds 
livscyklus og følgelig også konsolideringen, der også skal forstås som konkurrencemæssig 
omstrukturering og reorganisering

Ændringsforslag 271
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen støtter foranstaltninger til 
forbedring og styrkelse af konkurrenceevne 
og bæredygtighed blandt EU's 
virksomheder, navnlig SMV'er, med 
henblik på at øge effektiviteten, 
sammenhængen og konsistensen af 
nationale politikker, der fremmer 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden og 
væksten hos virksomheder i Europa.

1. Kommissionen støtter foranstaltninger til 
forbedring og styrkelse af de vilkår for 
finansiering, konkurrenceevne og 
bæredygtighed, som er nødvendige for en 
solid vækst og en varig udvikling for 
MSMV'erne i EU rettet mod at øge 
effektiviteten, sammenhængen og 
konsistensen af nationale politikker og 
fremme og udvikle en velafbalanceret 
økonomi inden for erhvervslivet i hver 
medlemsstat.

Or. pt
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Ændringsforslag 272
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen støtter foranstaltninger til 
forbedring og styrkelse af konkurrenceevne 
og bæredygtighed blandt EU's 
virksomheder, navnlig SMV'er, med 
henblik på at øge effektiviteten, 
sammenhængen og konsistensen af 
nationale politikker, der fremmer 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden og 
væksten hos virksomheder i Europa.

1. Kommissionen støtter foranstaltninger til 
forbedring og styrkelse af konkurrenceevne 
og bæredygtighed blandt SMV'er, med 
henblik på at øge effektiviteten, 
sammenhængen og konsistensen af 
nationale politikker, der fremmer 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden og 
væksten hos virksomheder i Europa.

Or. de

Ændringsforslag 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen støtter foranstaltninger til 
forbedring og styrkelse af konkurrenceevne 
og bæredygtighed blandt EU's 
virksomheder, navnlig SMV'er, med 
henblik på at øge effektiviteten, 
sammenhængen og konsistensen af 
nationale politikker, der fremmer 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden og 
væksten hos virksomheder i Europa.

1. Kommissionen støtter foranstaltninger til 
forbedring og styrkelse af konkurrenceevne 
og bæredygtighed blandt EU's 
virksomheder, særlig SMV'er, med henblik 
på at øge effektiviteten, sammenhængen og 
konsistensen af nationale politikker, der 
fremmer konkurrenceevnen, 
bæredygtigheden og væksten hos 
virksomheder i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 274
Gaston Franco

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen støtter foranstaltninger til 
forbedring og styrkelse af konkurrenceevne 
og bæredygtighed blandt EU's 
virksomheder, navnlig SMV'er, med 
henblik på at øge effektiviteten, 
sammenhængen og konsistensen af 
nationale politikker, der fremmer 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden og 
væksten hos virksomheder i Europa.

1. Kommissionen støtter foranstaltninger til 
forbedring og styrkelse af konkurrenceevne 
og bæredygtighed blandt EU's 
virksomheder, navnlig SMV'er, med 
henblik på at øge effektiviteten, 
sammenhængen og konsistensen af lokale, 
regionale og nationale politikker, der 
fremmer konkurrenceevnen, 
bæredygtigheden og væksten hos 
virksomheder i Europa, herunder i 
turismesektoren.

Or. fr

Ændringsforslag 275
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen støtter foranstaltninger til 
forbedring og styrkelse af konkurrenceevne 
og bæredygtighed blandt EU's 
virksomheder, navnlig SMV'er, med 
henblik på at øge effektiviteten, 
sammenhængen og konsistensen af 
nationale politikker, der fremmer 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden og 
væksten hos virksomheder i Europa.

1. Kommissionen støtter foranstaltninger til 
forbedring og styrkelse af konkurrenceevne 
og bæredygtighed blandt EU's 
virksomheder, navnlig mikrovirksomheder 
og SMV'er, med henblik på at øge 
effektiviteten, sammenhængen og 
konsistensen af nationale politikker, der 
fremmer konkurrenceevnen, 
bæredygtigheden og væksten hos 
virksomheder i Europa.

Or. ro

Ændringsforslag 276
Gaston Franco

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan støtte
foranstaltninger, der har til formål at 
udvikle nye strategier for konkurrenceevne. 
Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
følgende:

2. Kommissionen støtter foranstaltninger, 
der har til formål at udvikle nye strategier 
for konkurrenceevne og for vedvarende 
udvikling af virksomheder samt 
foranstaltninger til gennemførelse af lov 
om små virksomheder for Europa. 
Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 277
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan støtte
foranstaltninger, der har til formål at 
udvikle nye strategier for konkurrenceevne. 
Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
følgende:

2. Kommissionen støtter foranstaltninger, 
der har til formål at udvikle nye strategier 
for konkurrenceevne og for vedvarende 
udvikling af virksomheder samt 
foranstaltninger til gennemførelse af lov 
om små virksomheder for Europa. 
Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
følgende:

Or. pt

Ændringsforslag 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan støtte
foranstaltninger, der har til formål at 

2. Kommissionen støtter foranstaltninger, 
der har til formål at udvikle nye strategier 
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udvikle nye strategier for konkurrenceevne. 
Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
følgende:

for konkurrenceevne og for vedvarende 
udvikling af virksomheder samt 
foranstaltninger til gennemførelse af lov 
om små virksomheder for Europa. 
Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 279
Inês Cristina Zuber

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 at ændre udførelse, 
gennemførelse og evaluering af politikker, 
der har betydning for MSMV'ernes vækst 
og varige udvikling samt deres 
vanskeligheder ved at få adgang til 
markederne, konkurrenceevnen og den 
illoyale konkurrence i forhold til de store 
økonomiske gruppers betydning på 
markedet, som bringer MSMV'ernes
bæredygtighed og overlevelse i fare,
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.

Or. pt

Ændringsforslag 280
Gaston Franco

Forslag til forordning
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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 udviklingen af 
behørige infrastrukturer, klynger i 
verdensklasse og erhvervsnetværk, 
samarbejde mellem europæiske poler for 
konkurrenceevne og styrkelse af deres 
tiltrækningskraft, fastlæggelse af
rammebetingelser og udvikling af 
bæredygtige produkter, tjenesteydelser og 
processer og støtte til tiltag inden for 
virksomheders sociale ansvar

Or. fr

Ændringsforslag 281
Patrizia Toia

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 udviklingen af 
behørige infrastrukturer og en effektiv og 
pålidelig logistik, klynger i verdensklasse 
og erhvervsnetværk, rammebetingelser og 
udvikling af bæredygtige produkter, 
tjenesteydelser og processer

Or. it
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Begrundelse

Der er behov for at fremhæve de logistiske aktiviteters strategiske karakter som en 
nøglefaktor for konkurrencedygtighed kombineret med udvikling af infrastrukturer

Ændringsforslag 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 for 
rammevilkår og om forvaltning af klynger 
i verdensklasse og erhvervsnetværk,
fremme af tværnationalt samarbejde 
mellem klynger og fremme af udvikling af 
bæredygtige produkter, tjenesteydelser og 
processer

Or. en

Ændringsforslag 283
Hermann Winkler

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 

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, især afviklingen af de 
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bæredygtige produkter, tjenesteydelser og 
processer

administrative byrder, og udvikling af 
bæredygtige produkter, tjenesteydelser og 
processer

Or. de

Ændringsforslag 284
Vasilica Viorica Dăncilă

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 udviklingen af 
behørige infrastrukturer, klynger i 
verdensklasse og erhvervsnetværk, 
rammebetingelser og udvikling af 
bæredygtige produkter, teknikker,
tjenesteydelser og processer

Or. en

Ændringsforslag 285
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) foranstaltninger til beskyttelse af 
sektorer i hver medlemsstat med 
dominans af MSMV'er, som er kriseramte 
eller truede af lukning, med programmer 
og specifikke 
interventionsforanstaltninger, særlig i 
f.eks. nærhandelen, byggesektoren, 
tekstilbranchen og metalindustrien
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Or. pt

Ændringsforslag 286
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) foranstaltninger til fremme af 
konkurrenceevne og bæredygtighed 
blandt Unionens SMV'er i 
turismesektoren bl.a. ved at fremme 
samarbejdet mellem medlemsstaterne, 
navnlig gennem udveksling af god praksis

Or. en

Ændringsforslag 287
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) foranstaltninger til støtte og 
forbedring af de repræsentative SME-
organisationers rolle i ledsagelse og 
rådgivning af SMV'er

Or. en

Ændringsforslag 288
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tiltag der opfordrer til samarbejde om 
udarbejdelse af politikker og udveksling af 
bedste praksis blandt medlemsstaterne, 
øvrige lande, der deltager i programmet og 
Unionens primære konkurrenter og 
fokuserer på de internationale aspekter ved 
politikker for konkurrenceevne

b) tiltag der opfordrer til samarbejde om 
udarbejdelse af politikker og udveksling af 
bedste praksis blandt medlemsstaterne, 
øvrige lande, der deltager i programmet og 
Unionens primære konkurrenter og 
fokuserer på de internationale aspekter ved 
politikker for konkurrenceevne, og hvor 
der også fokuseres på 
forsvarsmekanismer mod dumpingimport 
fra lande, der ikke er medlemmer af Det 
Europæiske Fællesskab

Or. it

Begrundelse

Forordningen bør tager højde for mekanismer til beskyttelse og forsvar af de europæiske
SMV'er mod illoyal konkurrence iværksat af lande uden for EU - vel at mærke i 
overensstemmelse med lovgivningen om konkurrence og fri handel

Ændringsforslag 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tiltag der opfordrer til samarbejde om 
udarbejdelse af politikker og udveksling af 
bedste praksis blandt medlemsstaterne, 
øvrige lande, der deltager i programmet og 
Unionens primære konkurrenter og 
fokuserer på de internationale aspekter 
ved politikker for konkurrenceevne

b) tiltag der opfordrer til samarbejde om 
udarbejdelse af politikker og udveksling af 
bedste praksis blandt medlemsstaterne, 
øvrige lande, der deltager i programmet og 
Unionens primære globale 
handelspartnere

Or. en

Ændringsforslag 290
Bendt Bendtsen
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foranstaltninger til forbedring af 
rammevilkårene, navnllig for SMV'er via 
nedbringelse af den administrative byrde.
Sådanne foranstaltninger kan bl.a. 
omfatte:
- fastsættelse af kvalitative og kvantitative 
nettoreduktionsmål under hensyntagen til 
såvel eksisterende som ny lovgivning, der 
træder i kraft efter fastsættelsen af målet;
- nedsættelse af uafhængige 
ekspertgrupper, der skal rådgive 
Kommissionen om nedbringelse af 
administrative byrder i tilknytning til 
Unionens lovgivning
- information og udveksling af bedste 
praksis i tilknytning til omsætningen af 
EU-lovgivningen i national lovgivning, 
herunder en systematisk anvendelse af en 
SMV-test.

Or. en

Ændringsforslag 291
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foranstaltninger til fremme af 
samarbejde om udveksling af god praksis 
blandt interessenter

Or. en
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Ændringsforslag 292
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) støtte til udveksling af bedste praksis, 
samarbejde og information mellem 
repræsentative SMV-organisationer

Or. en

Ændringsforslag 293
Silvia-Adriana Ţicău

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 
mikrovirksomheder og SMV'er og 
samarbejdet mellem beslutningstagere, 
navnlig med henblik på at lette adgangen 
til programmer og foranstaltninger for
mikrovirksomheder og SMV'er. 

Or. ro

Ændringsforslag 294
Inês Cristina Zuber

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 
MSMV'er og samarbejdet mellem 
beslutningstagere, navnlig med henblik på,
at fællesskabsmidlerne beviseligt 
overføres og inddrages i MSMV'erne, og
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især at adgangen til programmer og 
foranstaltninger lettes for MSMV'erne. 

Or. pt

Ændringsforslag 295
Hermann Winkler

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 i snævert samarbejde med SMV-
organisationerne som SMV'ernes talerør, 
og samarbejdet mellem beslutningstagere, 
navnlig med henblik på at lette adgangen 
til programmer og foranstaltninger for 
SMV'er. 

Or. de

Ændringsforslag 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

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 samt mellem disse 
beslutningstagere og SMV-
organisationerne, navnlig med henblik på 
at lette adgangen til programmer og 
foranstaltninger for SMV'er. 

Or. fr
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Ændringsforslag 297
Kent Johansson

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, civilsamfundet og 
erhvervslivet, navnlig med henblik på at 
lette adgangen til programmer og 
foranstaltninger for SMV'er. 

Or. en

Ændringsforslag 298
Patrizia Toia

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 for SMV'er i 
overensstemmelse med principperne i 
Small Business Act og under særlig 
hensyntagen til den rolle, som de lokale 
myndigheder kan spille. 

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage hensyn til de små virksomheder og de grundlæggende principper i 
Small Business Act, navnlig "tænk småt først"-princippet, og inddrage de lokale myndigheder, 
som jo kender SMV'erne på deres territorium og disse virksomheders behov
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Ændringsforslag 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 for SMV'er på europæisk, 
regionalt og nationalt plan, herunder 
Horizon 2020 og strukturfondene. 

Or. en

Ændringsforslag 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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 og fremme samarbejdet mellem 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Lissabontraktaten anerkender vigtigheden af turisme og nævner Unionens særlige 
kompetencer inden for det område, og programmet vil gennemføre disse kompetencer. Derfor 
bør teksten være mere detaljeret.

Ændringsforslag 301
Reinhard Bütikofer
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for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) støtte SMV'ernes gennnemførelse af 
lovgivningen, idet deres miljø- og 
energimæssige resultater vurderes, og 
deres færdigheder og kvalifikationer 
opgraderes, udvikle nye bæredygtige 
forretningsmodeller og ressourceeffektive 
værdikæder.

Or. en

Ændringsforslag 302
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) støtte til sammenlægning, herunder 
dannelse af klynger, transnationale 
netværk og forøgelse af SMV'ers 
størrelse.

Or. it

Ændringsforslag 303
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) foranstaltninger til fremme af 
konkurrenceevne og bæredygtighed 
blandt Unionens SMV'er i 
turismesektoren bl.a. ved at fremme 
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samarbejdet blandt medlemsstaterne 
gennem udveksling af god praksis.

Or. en

Ændringsforslag 304
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) støtte til 
netværkssamarbejde/udveksling af 
erfaringer/bedste praksis mellem 
repræsentative SMV-organisationer om 
gennemførelsen af Small Business Act.

Or. en

Ændringsforslag 305
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) foranstaltninger til anvendelse af 
SBA-principperne "think small first" og 
"only once"

Or. es

Ændringsforslag 306
Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) støtte til udvikling af systemer til at 
hjælpe europæiske borgere med at oprette 
virksomheder og få adgang til markeder 
uden for deres egen medlemsstat for bedre 
at kunne udnytte det europæiske indre 
markeds potentiale

Or. hu

Ændringsforslag 307
Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) støtte til private virksomheder med 
vægt på SMV'er, der indfører innovative 
miljøidéer på markedet, bør prioriteres.

Or. en

Ændringsforslag 308
Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) oprettelse af en europæisk vidensbase 
og et europæisk e-læringssystem på alle 
27 medlemsstaters sprog sammen med et 
register over rådgivere og en online 
rådgivningsplatform, der muliggør hurtig 
og nem adgang til information om de 
enkelte medlemsstater.

Or. hu
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Ændringsforslag 309
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Foranstaltninger til fremme af 
SMV'ernes konkurrenceevne og 
bæredygtighed i turismesektoren ved at 
stimulere etableringen af et gunstigt miljø 
for udvikling af virksomheder i denne 
sektor samt fremme af samarbejdet 
mellem medlemsstater

Or. en

Begrundelse

Turismen udgør en vigtig økonomisk sektor i Unionen, og dens virksomheder yder et vigtigt 
bidrag til vækst og jobskabelse.

Ændringsforslag 310
Inês Cristina Zuber

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, 

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 
MSMV'er og et stort bidrag til både 
medlemsstaternes og Unionens BNP. 
Sådanne initiativer skal stimulere 
udviklingen af de nationale produktioner, 
øge produktiviteten, 
ressourceeffektiviteten, bæredygtigheden 
og virksomhedernes sociale ansvar, og 
muliggøre en økonomisk vækst af 
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bæredygtighed og virksomheders sociale 
ansvar.

afgørende betydning for at imødegå de 
sociale problemer, der er opstået som 
følge af den systemrelaterede krise, især i 
lande med svage økonomier.

Or. pt

Ændringsforslag 311
Silvia-Adriana Ţicău

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
mikrovirksomheder og SMV'er og et stort 
bidrag til højere beskæftigelsesniveauer 
og 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.

Or. ro

Ændringsforslag 312
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan støtte initiativer, der 
fremskynder udviklingen af 

3. Kommissionen kan støtte initiativer, der 
fremskynder udviklingen af 
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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.

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 og til fremkomsten af innovative 
industrier, såsom kreative industrier samt 
industrier, der er forbundet med 
innovationer på ikt-området. 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.

Or. it

Begrundelse

For at øge de europæiske SMV'er konkurrencedygtighed er det nødvendigt at satse på 
innovative og kreative industrier

Ændringsforslag 313
Amalia Sartori

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, 
ændrede organisatoriske strukturer eller 
tilpassede værdikæder. De skal omfatte 
initiativer til øget produktivitet, 
bæredygtighed, navnlig ressource- og 
energieffektivitet og virksomheders sociale 
ansvar. Aktiviteterne skal tilskynde til 
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udbredelse af nye forretningsmodeller 
samt kommerciel anvendelse af relevante 
idéer til nye produkter og tjenester.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltningerne bør fokusere på tværsektorielle initiativer, der er til fordel for så mange 
SMV'er som muligt. Ud over konkurrencedygtige forretningsmodeller og ændrede værdikæder 
kan konkurrencedygtige virksomheder nyde godt af bedre produkter og processer og ændrede 
organisatoriske strukturer.

Ændringsforslag 314
Konrad Szymański

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 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.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at begrænse dette udelukkende til tværgående aktiviteter.

Ændringsforslag 315
Josefa Andrés Barea
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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

Begrundelse

Kommissionen bør kunne støtte sektorspecifikke initiativer.

Ændringsforslag 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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

Begrundelse

Kommissionen bør kunne støtte sektorspecifikke initiativer.

Ændringsforslag 317
Patrizia Toia
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen forpligter sig til at 
udvikle indikatorer vedrørende SMV'ers 
iværksætteri og indsamling af oplysninger 
desangående. Oplysningerne skal 
indsamles på lokalt plan og 
sammenlægges på europæisk plan for at 
sikre sammenlignelighed og for at lære af 
både gode praksisser og dårlig funktion

Or. it

Begrundelse

For at udvikle effektive strategier til fordel for SMV'erne anses det for hensigtsmæssigt at 
råde over gyldige indikatorer, der gør det muligt at sammenlægge og sammenligne 
resultaterne for at undgå dårlig funktion


