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Ändringsförslag 78
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
inrättande av ett program för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag (2014–2020) (Text av betydelse för 
EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
inrättande av ett program för ekonomisk 
balans i näringslivet: utveckling av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag (2014–2020) (Text av betydelse för 
EES)

Or. pt

Ändringsförslag 79
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Europa 2020-strategin som antogs av
kommissionen i mars 2010 genom
meddelandet ” En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla”, som fått ett tydligt 
stöd från de viktigaste europeiska 
arbetsgivarorganisationerna, har varit 
Europeiska unionens viktigaste 
instrument för att främja liberalisering 
och privatisering av offentliga tjänster, 
flexiblare och anpassningsbara 
arbetsmarknader, återhållsamhet i 
lönefrågor och öppnande av de flesta 
socialförsäkringssystem, inbegripet 
pensionssystem och nationella 
hälsovårdssystem, för privata intressen. 
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samtidigt uppnå en hög sysselsättning, en 
koldioxidsnål, resurssnål och 
energieffektiv ekonomi samt social 
sammanhållning.

Or. pt

Ändringsförslag 80
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den liberaliserings- och 
privatiseringspolitik som bedrivits inom 
helt skilda områden av ekonomin, 
exempelvis inom energi-, transport- och 
kommunikationssektorn, har lett till 
uppkomsten av monopol och ökade 
kostnader för produktionsmedlen, med 
allvarliga följder för mikroföretagens och 
de små och medelstora företagens 
verksamhet.

Or. pt

Ändringsförslag 81
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det bör inrättas ett program för
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (nedan kallat 
programmet), vars syfte ska vara att bidra 
till ökad konkurrenskraft och hållbarhet 
för företagen i unionen, särskilt de små 
och medelstora företagen, till främjandet 
av kunskapssamhället och till en

(6) Det bör inrättas ett program för
ekonomisk balans i näringslivet: 
utveckling av mikroföretag och små och 
medelstora företag (nedan kallat 
programmet), i syfte att åstadkomma 
ekonomisk och social balans mellan 
företag av olika storlek i unionen, som ska 
främja framför allt skapande och varaktig 
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utveckling som baseras på balanserad 
ekonomisk tillväxt.

utveckling av samt stabil tillväxt för 
mikroföretag och små och medelstora
företag, och också främja
kunskapssamhället och utveckling baserad
på balanserad ekonomisk tillväxt.

Or. pt

Ändringsförslag 82
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det bör inrättas ett program för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (nedan kallat 
programmet), vars syfte ska vara att bidra 
till ökad konkurrenskraft och hållbarhet
för företagen i unionen, särskilt de små och 
medelstora företagen, till främjandet av 
kunskapssamhället och till en utveckling 
som baseras på balanserad ekonomisk
tillväxt.

(6) Det bör inrättas ett program för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (nedan kallat 
programmet), vars syfte ska vara att bidra 
till ökad hållbar konkurrenskraft för 
företagen i unionen, särskilt de små och 
medelstora företagen, stödja befintliga små 
och medelstora företag, uppmuntra en 
företagaranda och främja nyföretagande 
och tillväxt i fråga om små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag bör prioritera 
stöd till befintliga små och medelstora företag.

Ändringsförslag 83
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det bör inrättas ett program för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (nedan kallat 
programmet), vars syfte ska vara att bidra 
till ökad konkurrenskraft och hållbarhet för 
företagen i unionen, särskilt de små och 
medelstora företagen, till främjandet av 
kunskapssamhället och till en utveckling 
som baseras på balanserad ekonomisk 
tillväxt.

(6) Det bör inrättas ett program för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (nedan kallat 
programmet), vars syfte ska vara att bidra 
till såväl ökad konkurrenskraft som
hållbarhet för företagen i unionen, särskilt 
de små och medelstora företagen, till 
främjandet av kunskapssamhället och till 
en utveckling som baseras på balanserad 
ekonomisk tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 84
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det bör inrättas ett program för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (nedan kallat 
programmet), vars syfte ska vara att bidra 
till ökad konkurrenskraft och hållbarhet
för företagen i unionen, särskilt de små och 
medelstora företagen, till främjandet av 
kunskapssamhället och till en utveckling 
som baseras på balanserad ekonomisk
tillväxt.

(6) Det bör inrättas ett program för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (nedan kallat 
”programmet”), vars syfte ska vara att 
bidra till ökad hållbar konkurrenskraft för 
företagen i unionen, särskilt de små och 
medelstora företagen, för att uppmuntra 
en företagaranda och främja skapandet 
av och tillväxt för små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 85
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Minst 0,5 % av den sammanlagda 
budgeten för den fleråriga budgetramen 
2014–2020 bör anslås till genomförandet 
av detta program, för att målen i 
småföretagsakten ska kunna uppfyllas 
och genomförandet av den stödjas.

Or. en

Ändringsförslag 86
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Syftet med unionens 
konkurrenskraftspolitik är att skapa 
institutionella och politiska förutsättningar 
för att företagen ska kunna växa på ett 
hållbart sätt. Detta syfte har inte uppnåtts 
utan, tvärtom, hinder har lagts i vägen för 
tillväxt, autonomi och hållbar utveckling, 
särskilt för mikroföretag och små och 
medelstora företag. Ökad produktivitet är 
den viktigaste källan till en långsiktig 
ökning av inkomsterna, vilket i sin tur 
bidrar till förbättrad levnadsstandard.
Konkurrenskraften är beroende av 
företagens förmåga att fullt ut utnyttja de 
möjligheter som skapas genom 
ekonomiskt balanserade ramar för det 
europeiska näringslivet. Detta är särskilt 
viktigt för mikroföretag och små och 
medelstora företag, som utgör över 99 % 
av företagen i unionen, står för två av tre 
befintliga arbetstillfällen i den privata 
sektorn, skapar fler än 80 % av de nya 
arbetstillfällena och bidrar med mer än 
hälften av det samlade mervärde som 
företagen i unionen skapar.
Mikroföretagen och de små och 
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medelstora företagen är en viktig drivkraft 
för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och 
social inkludering.

Or. pt

Ändringsförslag 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Ändring av ändringsförslag 3 (förslaget till betänkande). ”Industrins” ersätts med 
”företagens”, eftersom detta begrepp avser företag inom samtliga ekonomiska sektorer.

Ändringsförslag 88
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 89
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I kommissionens meddelande ”Att 
skapa förutsättningar för en 
återhämtning med ökad sysselsättning”1

beräknas att politik som främjar 
övergången till en grön ekonomi, t.ex. 
åtgärder för resurseffektivitet och 
energieffektivitet och 
klimatförändringsåtgärder skulle kunna 
skapa mer än 9 miljoner arbetstillfällen 
fram till 2020, särskilt inom sektorn för 
små och medelstora företag. I 
kommissionens undersökning understryks 
att det under recessionen har skett en 
positiv utveckling i skapandet av nya 
arbetstillfällen inom miljöindustrin 
jämfört med i flera andra sektorer och att 
utvecklingen förväntas förbli sund under 
de kommande åren. Initiativ på EU-nivå 
som gör det möjligt att utnyttja den gröna 
tillväxtens sysselsättningspotential, 
särskilt inom små och medelstora företag, 
bör ingå i detta program.
_______________
1 COM(2012)0173.

Or. en

Ändringsförslag 90
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Konkurrenskraften har på grund av
marknadsrelaterade, politiska och 
institutionella brister som undergräver 
konkurrenskraften hos företagen i unionen, 
särskilt de små och medelstora företagen, 

(9) Konkurrenskraften har under de 
senaste åren hamnat i fokus för unionens 
arbete med att utforma nya politiska 
strategier, på grund av brister i den 
marknadsrelaterade och institutionella 
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under de senaste åren hamnat i fokus för 
unionens arbete med att utforma nya 
politiska strategier.

politiken, som undergräver 
konkurrenskraften hos företagen i unionen, 
särskilt mikroföretagen och de små och 
medelstora företagen, som dagligen ställs 
inför stora företags och koncerners 
marknadsdominans.

Or. pt

Ändringsförslag 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Konkurrenskraften har på grund av 
marknadsrelaterade, politiska och 
institutionella brister som undergräver 
konkurrenskraften hos företagen i unionen, 
särskilt de små och medelstora företagen, 
under de senaste åren hamnat i fokus för 
unionens arbete med att utforma nya 
politiska strategier.

(9) Konkurrenskraften har på grund av 
marknadsrelaterade, politiska och 
institutionella brister som undergräver 
konkurrenskraften hos företagen i unionen, 
särskilt de små och medelstora företagen, 
vilka det fortfarande är förbundet med 
alltför tunga administrativa bördor att 
starta, under de senaste åren hamnat i 
fokus för unionens arbete med att utforma 
nya politiska strategier.

Or. en

Ändringsförslag 92
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Programmet bör därför ta itu med 
sådana brister på marknaden som påverkar 
unionsekonomins konkurrenskraft på 
global nivå och som främst orsakas av 
förhållanden som undergräver företagens 
möjlighet att konkurrera med sina 
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motparter i andra delar av världen. motparter i andra delar av världen, främja 
genomförandet av prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin, exempelvis 
innovation, grön ekonomi och anställning 
av ungdomar, tillämpning av principerna 
i småföretagsakten, garantera 
samordning med övriga EU-program, 
beakta de små och medelstora företagens 
behov och förenkla och minska deras 
administrativa bördor.

Or. es

Ändringsförslag 93
Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Programmet bör därför ta itu med 
sådana brister på marknaden som påverkar 
unionsekonomins konkurrenskraft på 
global nivå och som främst orsakas av 
förhållanden som undergräver företagens 
möjlighet att konkurrera med sina 
motparter i andra delar av världen. Till 
dessa brister hör bl.a. avsaknad av 
ömsesidighet mellan EU och dess 
konkurrenter när det gäller villkoren för 
tillträde till respektive marknad.

Or. fr

Motivering

EU:s insatser bör syfta till en strikt tillämpning av ömsesidighetsprincipen för att garantera 
att villkoren för tillgång till den europeiska marknaden är rättvisa.

Ändringsförslag 94
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 95
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Programmet bör också stödja 
förenkling av administrativa förfaranden, 
anpassning av små och medelstora 
företag till Europa 2020-målen och de 
små och medelstora företagens tillgång 
till samtliga relevanta EU-program.

Or. en

Ändringsförslag 96
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Programmet bör särskilt riktas till små 
och medelstora företag, enligt definitionen 
i kommissionens rekommendation 

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

Or. pt

Ändringsförslag 97
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Programmet bör särskilt riktas till små 
och medelstora företag, enligt definitionen 
i kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Kommissionen bör då 
den genomför programmet göra berörda 
parter, särskilt små och medelstora 
företags representantorganisationer, 
verkligt delaktiga och utnyttja befintliga 
strukturer i möjligaste mån. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas mikroföretag, 
hantverksföretag, egenföretagare, fria 
yrkesutövare och sociala företag.
Uppmärksamhet bör också ägnas särskilda 
förutsättningar och behov hos unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
och kvinnliga företagare.

Or. en

Motivering

Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag är särskilt 
utformat för små och medelstora företag. För att programmets mål ska uppnås är det viktigt 
att de små och medelstora företagens representantorganisationer involveras mer. 
Kommissionen bör exempelvis stödja samarbete med de små och medelstora företagens 
organisationer vid utarbetande av strategier för de små och medelstora företagen och beakta 
deras synpunkter när målen för det årliga arbetsprogrammet fastställs. Det är viktigt att 
klargöra att programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, 
inom definitionen på små och medelstora företag, också bör inriktas egenföretagare och fria 
yrkesutövare.
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Ändringsförslag 99
Henri Weber

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 100
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Programmet bör särskilt riktas till små 
och medelstora företag, enligt definitionen 

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

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

Or. de

Ändringsförslag 101
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

anställbarhet samt utbildning för 
entreprenörer och deras anställda. 
Programmet bör också uppmuntra äldre att 
starta och fortsätta att driva företag samt 
bidra till att ge företagare en andra chans.

Or. es

Ändringsförslag 102
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian
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Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 104
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Programmet bör särskilt riktas till små 
och medelstora företag, enligt definitionen 
i kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas mikroföretag, 
hantverksföretag och sociala företag. 
Uppmärksamhet bör också ägnas särskilda 
förutsättningar och behov hos unga 

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

förutsättningar och behov hos unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
och kvinnliga företagare samt särskilda 
målgrupper som invandrare och företagare 
som tillhör socialt mindre gynnade eller 
utsatta grupper, t.ex. personer med 
funktionsnedsättning. Programmet bör 
också uppmuntra äldre att starta och 
fortsätta att driva företag samt bidra till att 
ge företagare en andra chans.

Or. ro

Ändringsförslag 105
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Att små och medelstora företag 
sluter sig samman är mycket viktigt för att 
stärka deras förmåga till innovation och 
etablering på utländska marknader. 
Samarbetsformer mellan företagen såsom 
kluster, företagsnätverk och 
exportkonsortier bör få adekvat stöd 
genom lämpliga strategier och 
instrument.

Or. it

Ändringsförslag 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Programmet bör finansiera insatser 
som bidrar till att minimera de små och 
medelstora företagens bördor, såväl 
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regelverksrelaterade som administrativa 
bördor. Programmet bör med avseende på 
de små och medelstora företagen, och 
särskilt mikroföretagen, med tanke på de 
ofta höga kostnaderna för att följa 
regelverket och lagstiftningens indirekta 
effekter, som att minska utrymmet för 
innovation, också utreda särskilda fall då 
dessa företag skulle dra nytta av 
regellättnader, med vederbörlig hänsyn  
till konsekvensbedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 108
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Undersökningar visar också att inte 
bara tillgång till finansiering utan också 
tillgång till färdigheter, inbegripet 
ledarskapskompetens och kunskaper, är 
avgörande för att små och medelstora 
företag ska få tillgång till befintliga 
medel, förutsättningar för innovation 
samt kunna konkurrera och växa. 
Överlämnandet av 
finansieringsinstrument bör därför 
åtföljas av utveckling av lämpliga 
mentorstjänster, coachingprogram och 
överlämnande av kunskapsbaserade
företagstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 109
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Man bör även ta initiativ för att 
bedöma hur nya företagare och små och 
medelstora företag kan dra nytta av 
innovativa finansieringsinitiativ, såsom 
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gräsrotsfinansiering, och huruvida och på 
vilket sätt de bör främjas på EU-nivå samt 
utvärdera om det finns behov av rättsliga 
ramar för hur dessa metoder ska 
utformas.

Or. en

Motivering

Gräsrotsfinansiering gör det möjligt för en större bredd av små investerare att investera i 
projekt och småföretag, vanligtvis via webbportaler. I USA har lagen ”Jumpstart Our 
Business Startups Act”, även känd som JOBS Act, antagits i avsikt att uppmuntra till 
finansiering av små företag och tillhandahålla en rättslig ram för gräsrotsfinansiering, så att 
man kan uppnå en balans mellan skydd av investerare och främjande av ekonomisk tillväxt.

Ändringsförslag 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 
kontaktpunkt, där företagen får hjälp att 
förbättra sin konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner.

(13) Enterprise Europe Network (nedan 
kallat nätverket) har visat att det ger de 
små och medelstora företagen i Europa ett 
mervärde som en central kontaktpunkt, där 
företagen får hjälp att förbättra sin 
konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
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för internationella transaktioner.
Nätverkets prestation bör dock optimeras 
ytterligare, främst genom att man uppnår 
närmare samarbete mellan nätverket och 
de nationella kontaktpunkterna enligt 
Horisont 2020, ytterligare integrerar 
internationaliserings- och 
innovationstjänster, förbättrar nätverkets 
samarbete med andra berörda parter och 
befintliga stödstrukturer, ökar samrådet 
med värdorganisationer, minskar 
byråkratin, förbättrar it-stödet och 
förbättrar nätverkets profil. I syfte att 
ytterligare förbättra nätverkets prestation 
bör kommissionen granska de olika 
ledningsstrukturerna runtom i EU 
i samarbete med organisationer för små 
och medelstora företag och 
innovationsorgan. Nätverkets uppgifter 
bör fastställas i programmet, och omfatta 
information, feedback, företagssamarbete 
och internationalisering på den inre 
marknaden och i tredjeländer, 
innovationstjänster och tjänster som 
uppmuntrar små och medelstora företag 
att delta i Horisont 2020.

Or. en

(se artikel 9a, bilaga Ia (ny))

Motivering

Modifiering av ändringsförslag 7 (förslaget till betänkande) med avseende på de nationella 
kontaktpunkterna enligt Horisont 2020 och tillägg gällande potentiella förbättringar 
(nätverkets samarbete med övriga berörda parter och befintliga stödstrukturer, integration av 
internationaliserings- och innovationstjänster) och med avseende på att nätverkets uppgifter 
ska fastställas i denna förordning.

Ändringsförslag 111
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 
kontaktpunkt, där företagen får hjälp att 
förbättra sin konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner.

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 
kontaktpunkt, där företagen får hjälp att 
förbättra sin konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner.
Enterprise Europe Networks struktur 
garanterar dock inte lika kvalitet på 
tjänsterna i hela EU. Ledningsstrukturen 
bör därför stärkas så att nätverkets 
effektivitet ökar i syfte att minska 
byråkratin, förbättra it-stödet och 
förbättra nätverkets profil. Kommissionen 
bör granska de olika ledningsstrukturerna 
och använda mönstren i de olika 
medlemsstaterna, och samarbetet med de 
nationella kontaktpunkterna enligt 
Horisont 2020 bör stärkas.

Or. en

Ändringsförslag 112
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 
kontaktpunkt, där företagen får hjälp att 
förbättra sin konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner.

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 
kontaktpunkt, där företagen får hjälp att
förbättra sin konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. Mer måste dock göras för att 
förbättra nätverkets effektivitet, särskilt 
när det gäller små och medelstora 
företags utnyttjande av de föreslagna 
tjänsterna; nätverkets obalanserade 
geografiska spridning är ett problem som 
också måste lösas. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 113
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 
kontaktpunkt, där företagen får hjälp att 

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 



AM\905685SV.doc 27/130 PE491.338v01-00

SV

förbättra sin konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner.

kontaktpunkt, där företagen får hjälp att 
förbättra sin konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner. För att 
säkra den effektivaste 
informationsspridningen bör Enterprise 
Europe Network sträva efter att skicka ett 
informationspaket till nyregistrerade 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 114
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 
kontaktpunkt, där företagen får hjälp att 
förbättra sin konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 
kontaktpunkt, där företagen får hjälp att 
förbättra sin konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
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åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner.

åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner. Trots de 
nämnda, redan märkbara framgångarna 
är det fortsatt viktigt att göra det 
europeiska företagsnätverket EEN:s 
verksamhet känd bland företagen och att 
dra maximal nytta av potentialen, 
eftersom också brist på rådgivning står i 
vägen för de små och medelstora 
företagen ökade tillväxt och 
konkurrenskraft.

Or. de

Ändringsförslag 115
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 
kontaktpunkt, där företagen får hjälp att 
förbättra sin konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 
kontaktpunkt, där företagen får hjälp att 
förbättra sin konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
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råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner.

råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner. De små 
och medelstora företagens 
representantorganisationer bör noggrant 
följa utarbetandet av nätverket och dess 
funktionssätt eftersom de har nära 
kontakter med målgruppen.

Or. en

Motivering

Se även artikel 9b.

Ändringsförslag 116
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 
kontaktpunkt, där företagen får hjälp att 
förbättra sin konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den 
inre marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 
kontaktpunkt, med företagstjänster för att 
hjälpa företagen att förbättra sin 
konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på den inre marknaden
och i tredjeländer. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete eller
tekniköverföring i främmande länder,
samt stått till tjänst med råd om 
finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
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Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner.

produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner. Nätverket 
har dessutom med framgång främjat små 
och medelstora företags deltagande i EU:s 
finansieringsprogram, t.ex. 
sjunde ramprogrammet.

Or. en

Motivering

För att beskrivningen av nätverkets aktuella uppgifter och insatser ska vara uttömmande bör 
den viktiga uppgiften att uppmuntra de små och medelstora företagens deltagande i EU:s 
finansieringsprogram nämnas. 

Ändringsförslag 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 
kontaktpunkt, där företagen får hjälp att 
förbättra sin konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 

(13) Enterprise Europe Network har visat 
att det ger de små och medelstora företagen 
i Europa ett mervärde som en central 
kontaktpunkt, där företagen får hjälp att 
förbättra sin konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
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att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner.

att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
för internationella transaktioner. Dess 
samarbete med andra initiativ för att 
förbättra tillgången till marknaderna på 
EU-nivå och på nationell nivå är 
avgörande för att förbättra de europeiska 
små och medelstora företagens 
internationalisering.

Or. en

Ändringsförslag 118
Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det begränsade antalet små och 
medelstora företag som etablerar sig 
internationellt i och utanför Europa 
påverkar konkurrenskraften. Enligt vissa 
uppskattningar har 25 % av de små och 
medelstora företagen i unionen exporterat 
till andra länder under de senaste tre åren, 
men endast 13 % av dem exporterade 
regelbundet till länder utanför unionen och 
bara 2 % har investerat utanför det egna 
landet. I enlighet med småföretagsakten, 
där unionen och medlemsstaterna 
uppmanades att stödja och uppmuntra små 
och medelstora företag att dra nytta av 
tillväxten på marknaderna utanför unionen, 
stöder EU ett nätverk av europeiska 
näringslivsorganisationer på mer än 20 
marknader utomlands. Unionen lämnar 
ekonomiskt stöd till EU-Japancentret för 
industriellt samarbete, 
näringslivsorganisationer i Hongkong, 
Malaysia och Singapore samt det 
europeiska näringslivs- och teknikcentret i 
Indien, EU:s centrum för små och 
medelstora företag i Kina och Thailand 
samt till en hjälpcentral för små och 

(14) Det begränsade antalet små och 
medelstora företag som etablerar sig 
internationellt i och utanför Europa 
påverkar konkurrenskraften. Enligt vissa 
uppskattningar har 25 % av de små och 
medelstora företagen i unionen exporterat 
till andra länder under de senaste tre åren, 
men endast 13 % av dem exporterade 
regelbundet till länder utanför unionen och 
bara 2 % har investerat utanför det egna 
landet. I enlighet med småföretagsakten, 
där unionen och medlemsstaterna 
uppmanades att stödja och uppmuntra små 
och medelstora företag att dra nytta av 
tillväxten på marknaderna utanför unionen, 
stöder EU ett nätverk av europeiska 
näringslivsorganisationer på mer än 20 
marknader utomlands. Unionen lämnar 
ekonomiskt stöd till EU-Japancentret för 
industriellt samarbete, 
näringslivsorganisationer i Hongkong, 
Malaysia och Singapore samt det 
europeiska näringslivs- och teknikcentret i 
Indien, EU:s centrum för små och 
medelstora företag i Kina och Thailand 
samt till en hjälpcentral för små och 
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medelstora företag för immateriella 
rättigheter i Kina. Europeiskt mervärde 
skapas genom att man samlar de nationella 
insatserna inom detta område, undviker 
dubbelarbete, främjar samarbete och 
erbjuder tjänster som skulle sakna den 
kritiska massan om de erbjöds på nationell 
nivå.

medelstora företag för immateriella 
rättigheter i Kina. Europeiskt mervärde 
skapas genom att man samlar de nationella 
insatserna inom detta område, undviker 
dubbelarbete, främjar samarbete och 
erbjuder tjänster som skulle sakna den 
kritiska massan om de erbjöds på nationell 
nivå. Där stödåtgärderna inte räcker till 
på grund av att utländska företag 
diskrimineras genom alltför stora hinder, 
kommer nätverket att informera 
nationella och europeiska myndigheter 
om problemen så att lämpliga åtgärder 
kan vidtas.

Or. fr

Motivering

Nätverk för att hjälpa små och stora företag att etablera sig internationellt är ett kraftfullt 
verktyg för att tillförlitlig information ska nå myndigheterna. Nätverken bör uppmuntras att 
informera behöriga nationella och europeiska myndigheter om alla svårigheter som små och 
medelstora företag möter på utländska marknader, så att myndigheterna ska kunna bedöma 
om handelspartnerna respekterar kravet på ömsesidighet.

Ändringsförslag 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det begränsade antalet små och 
medelstora företag som etablerar sig 
internationellt i och utanför Europa 
påverkar konkurrenskraften. Enligt vissa 
uppskattningar har 25 % av de små och 
medelstora företagen i unionen exporterat 
till andra länder under de senaste tre åren, 
men endast 13 % av dem exporterade 
regelbundet till länder utanför unionen och 
bara 2 % har investerat utanför det egna 
landet. I enlighet med småföretagsakten, 
där unionen och medlemsstaterna 
uppmanades att stödja och uppmuntra små 

(14) Det begränsade antalet små och 
medelstora företag som etablerar sig 
internationellt i och utanför Europa 
påverkar konkurrenskraften. Enligt vissa 
uppskattningar har 25 % av de små och 
medelstora företagen i unionen exporterat 
till andra länder under de senaste tre åren, 
men endast 13 % av dem exporterade 
regelbundet till länder utanför unionen och 
bara 2 % har investerat utanför det egna 
landet. I enlighet med småföretagsakten, 
där unionen och medlemsstaterna 
uppmanades att stödja och uppmuntra små 
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och medelstora företag att dra nytta av 
tillväxten på marknaderna utanför unionen, 
stöder EU ett nätverk av europeiska 
näringslivsorganisationer på mer än 20 
marknader utomlands. Unionen lämnar 
ekonomiskt stöd till EU-Japancentret för 
industriellt samarbete, 
näringslivsorganisationer i Hongkong, 
Malaysia och Singapore samt det 
europeiska näringslivs- och teknikcentret i 
Indien, EU:s centrum för små och 
medelstora företag i Kina och Thailand 
samt till en hjälpcentral för små och 
medelstora företag för immateriella 
rättigheter i Kina. Europeiskt mervärde 
skapas genom att man samlar de nationella 
insatserna inom detta område, undviker 
dubbelarbete, främjar samarbete och 
erbjuder tjänster som skulle sakna den 
kritiska massan om de erbjöds på nationell 
nivå.

och medelstora företag att dra nytta av 
tillväxten på marknaderna utanför unionen, 
stöder EU ett nätverk av europeiska 
näringslivsorganisationer på mer än 20 
marknader utomlands. Unionen lämnar 
ekonomiskt stöd till EU-Japancentret för 
industriellt samarbete, 
näringslivsorganisationer i Hongkong, 
Malaysia och Singapore samt det 
europeiska näringslivs- och teknikcentret i 
Indien, EU:s centrum för små och 
medelstora företag i Kina och Thailand 
samt till en hjälpcentral för små och 
medelstora företag för immateriella 
rättigheter i Kina. Europeiskt mervärde 
skapas genom att man samlar de nationella 
insatserna inom detta område, undviker 
dubbelarbete, främjar samarbete och 
erbjuder tjänster som skulle sakna den 
kritiska massan om de erbjöds på nationell 
nivå. Dessa tjänster skulle bland annat 
kunna omfatta information om 
immateriella rättigheter, normer och 
möjligheter till offentlig upphandling.

Or. en

Motivering

Den sista meningen i ändringsförslag 8 stryks (förslaget till betänkande). Eftersom 
kommissionen håller på att kartlägga de befintliga stödtjänsterna i tredjeländer enligt 
ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation behöver man inte begära det i denna 
förordning. För att förtydliga att den föreslagna förteckningen över stödtjänster inte är 
uttömmande bör ordet ”bör” ändras till ”skulle kunna”.

Ändringsförslag 120
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det begränsade antalet små och 
medelstora företag som etablerar sig 

(14) Det begränsade antalet små och 
medelstora företag som etablerar sig 
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internationellt i och utanför Europa 
påverkar konkurrenskraften. Enligt vissa 
uppskattningar har 25 % av de små och 
medelstora företagen i unionen exporterat 
till andra länder under de senaste tre åren, 
men endast 13 % av dem exporterade 
regelbundet till länder utanför unionen och 
bara 2 % har investerat utanför det egna 
landet. I enlighet med småföretagsakten, 
där unionen och medlemsstaterna 
uppmanades att stödja och uppmuntra små 
och medelstora företag att dra nytta av 
tillväxten på marknaderna utanför unionen, 
stöder EU ett nätverk av europeiska 
näringslivsorganisationer på mer än 20 
marknader utomlands. Unionen lämnar 
ekonomiskt stöd till EU-Japancentret för 
industriellt samarbete, 
näringslivsorganisationer i Hongkong, 
Malaysia och Singapore samt det 
europeiska näringslivs- och teknikcentret i 
Indien, EU:s centrum för små och 
medelstora företag i Kina och Thailand 
samt till en hjälpcentral för små och 
medelstora företag för immateriella 
rättigheter i Kina. Europeiskt mervärde 
skapas genom att man samlar de nationella 
insatserna inom detta område, undviker 
dubbelarbete, främjar samarbete och 
erbjuder tjänster som skulle sakna den 
kritiska massan om de erbjöds på nationell 
nivå.

internationellt i och utanför Europa 
påverkar konkurrenskraften. Enligt vissa 
uppskattningar har 25 % av de små och 
medelstora företagen i unionen exporterat 
till andra länder under de senaste tre åren, 
men endast 13 % av dem exporterade 
regelbundet till länder utanför unionen och 
bara 2 % har investerat utanför det egna 
landet. En Eurobarometerundersökning 
från 2012 visar också att det finns en 
outnyttjad potential för tillväxt i EU:s små 
och medelstora företag på gröna 
marknader, inom och utanför Europa, 
med avseende på internationalisering och 
tillgång till offentlig upphandling. I 
enlighet med småföretagsakten, där 
unionen och medlemsstaterna uppmanades 
att stödja och uppmuntra små och 
medelstora företag att dra nytta av 
tillväxten på marknaderna utanför unionen, 
stöder EU ett nätverk av europeiska 
näringslivsorganisationer på mer än 20 
marknader utomlands. Unionen lämnar 
ekonomiskt stöd till EU-Japancentret för 
industriellt samarbete, 
näringslivsorganisationer i Hongkong, 
Malaysia och Singapore samt det 
europeiska näringslivs- och teknikcentret i 
Indien, EU:s centrum för små och 
medelstora företag i Kina och Thailand 
samt till en hjälpcentral för små och 
medelstora företag för immateriella 
rättigheter i Kina. Europeiskt mervärde 
skapas genom att man samlar de nationella 
insatserna inom detta område, undviker 
dubbelarbete, främjar samarbete och 
erbjuder tjänster som skulle sakna den 
kritiska massan om de erbjöds på nationell 
nivå.

Or. en

Motivering

Flash Eurobarometer 342 ”SMES towards resource efficiency & green markets”, som 
genomfördes i januari–februari 2012 och offentliggjordes i mars 2012.
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Ändringsförslag 121
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det begränsade antalet små och 
medelstora företag som etablerar sig 
internationellt i och utanför Europa 
påverkar konkurrenskraften. Enligt vissa 
uppskattningar har 25 % av de små och 
medelstora företagen i unionen exporterat 
till andra länder under de senaste tre åren, 
men endast 13 % av dem exporterade 
regelbundet till länder utanför unionen och 
bara 2 % har investerat utanför det egna 
landet. I enlighet med småföretagsakten, 
där unionen och medlemsstaterna 
uppmanades att stödja och uppmuntra små 
och medelstora företag att dra nytta av 
tillväxten på marknaderna utanför unionen, 
stöder EU ett nätverk av europeiska 
näringslivsorganisationer på mer än 
20 marknader utomlands. Unionen lämnar 
ekonomiskt stöd till EU-Japancentret för 
industriellt samarbete, 
näringslivsorganisationer i Hongkong, 
Malaysia och Singapore samt det 
europeiska näringslivs- och teknikcentret i 
Indien, EU:s centrum för små och 
medelstora företag i Kina och Thailand 
samt till en hjälpcentral för små och 
medelstora företag för immateriella 
rättigheter i Kina. Europeiskt mervärde 
skapas genom att man samlar de nationella 
insatserna inom detta område, undviker 
dubbelarbete, främjar samarbete och 
erbjuder tjänster som skulle sakna den 
kritiska massan om de erbjöds på nationell 
nivå.

(14) Det begränsade antalet små och 
medelstora företag som etablerar sig 
internationellt i och utanför Europa 
påverkar konkurrenskraften. Enligt vissa 
uppskattningar har 25 % av de små och 
medelstora företagen i unionen exporterat 
till andra länder under de senaste tre åren, 
men endast 13 % av dem exporterade 
regelbundet till länder utanför unionen och 
bara 2 % har investerat utanför det egna 
landet. I enlighet med småföretagsakten, 
där unionen och medlemsstaterna 
uppmanades att stödja och uppmuntra små 
och medelstora företag att dra nytta av 
tillväxten på marknaderna utanför unionen, 
stöder EU ett nätverk av europeiska 
näringslivsorganisationer på mer än 
20 marknader utomlands. Unionen lämnar 
ekonomiskt stöd till EU-Japancentret för 
industriellt samarbete, 
näringslivsorganisationer i Hongkong, 
Malaysia och Singapore samt det 
europeiska näringslivs- och teknikcentret i 
Indien, EU:s centrum för små och 
medelstora företag i Kina och Thailand 
samt till en hjälpcentral för små och 
medelstora företag för immateriella 
rättigheter i Kina. Europeiskt mervärde 
skapas genom att man samlar de nationella 
insatserna inom detta område, undviker 
dubbelarbete, främjar samarbete och 
erbjuder tjänster som skulle sakna den 
kritiska massan om de erbjöds på nationell 
nivå. Dessa tjänster bör omfatta 
information om immateriella rättigheter, 
normer och offentlig upphandling och 
möjligheter. Effektiviteten av 
EU-stödsystem bör bedömas på grundval 
av en kartläggning av befintliga lokala, 
regionala, nationella och europeiska 
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stödsystem, innan nya system införs. 

Or. en

Ändringsförslag 122
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det begränsade antalet små och 
medelstora företag som etablerar sig 
internationellt i och utanför Europa 
påverkar konkurrenskraften. Enligt vissa 
uppskattningar har 25 % av de små och 
medelstora företagen i unionen exporterat 
till andra länder under de senaste tre åren, 
men endast 13 % av dem exporterade 
regelbundet till länder utanför unionen och 
bara 2 % har investerat utanför det egna 
landet. I enlighet med småföretagsakten, 
där unionen och medlemsstaterna 
uppmanades att stödja och uppmuntra små 
och medelstora företag att dra nytta av 
tillväxten på marknaderna utanför unionen, 
stöder EU ett nätverk av europeiska 
näringslivsorganisationer på mer än 
20 marknader utomlands. Unionen lämnar 
ekonomiskt stöd till EU-Japancentret för 
industriellt samarbete, 
näringslivsorganisationer i Hongkong, 
Malaysia och Singapore samt det 
europeiska näringslivs- och teknikcentret i 
Indien, EU:s centrum för små och 
medelstora företag i Kina och Thailand 
samt till en hjälpcentral för små och 
medelstora företag för immateriella 
rättigheter i Kina. Europeiskt mervärde 
skapas genom att man samlar de nationella 
insatserna inom detta område, undviker 
dubbelarbete, främjar samarbete och 
erbjuder tjänster som skulle sakna den 
kritiska massan om de erbjöds på nationell 

(14) Det begränsade antalet små och 
medelstora företag som etablerar sig 
internationellt i och utanför Europa 
påverkar konkurrenskraften. Enligt vissa 
uppskattningar har 25 % av de små och 
medelstora företagen i unionen exporterat 
till andra länder under de senaste tre åren, 
men endast 13 % av dem exporterade 
regelbundet till länder utanför unionen och 
bara 2 % har investerat utanför det egna 
landet. I enlighet med småföretagsakten, 
där unionen och medlemsstaterna 
uppmanades att stödja och uppmuntra små 
och medelstora företag att dra nytta av 
tillväxten på marknaderna utanför unionen, 
stöder EU ett nätverk av europeiska 
näringslivsorganisationer på mer än 
20 marknader utomlands. Unionen lämnar 
ekonomiskt stöd till EU-Japancentret för 
industriellt samarbete, 
näringslivsorganisationer i Hongkong, 
Malaysia och Singapore samt det
europeiska näringslivs- och teknikcentret i 
Indien, EU:s centrum för små och 
medelstora företag i Kina och Thailand 
samt till en hjälpcentral för små och 
medelstora företag för immateriella 
rättigheter i Kina. Europeiskt mervärde 
skapas genom att man samlar de nationella 
insatserna inom detta område, undviker 
dubbelarbete, främjar samarbete och 
erbjuder tjänster som skulle sakna den 
kritiska massan om de erbjöds på nationell 
nivå. Följaktligen bör man i ett första 
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nivå. skede inventera samtliga redan 
förekommande rådgivningstjänster innan 
kommissionen vidtar ytterligare åtgärder. 
I ett andra skede bör organisationer som 
företräder små och medelstora företag 
höras.

Or. de

Ändringsförslag 123
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det begränsade antalet små och 
medelstora företag som etablerar sig 
internationellt i och utanför Europa 
påverkar konkurrenskraften. Enligt vissa 
uppskattningar har 25 % av de små och 
medelstora företagen i unionen exporterat 
till andra länder under de senaste tre åren, 
men endast 13 % av dem exporterade 
regelbundet till länder utanför unionen och 
bara 2 % har investerat utanför det egna 
landet. I enlighet med småföretagsakten, 
där unionen och medlemsstaterna 
uppmanades att stödja och uppmuntra små 
och medelstora företag att dra nytta av 
tillväxten på marknaderna utanför unionen, 
stöder EU ett nätverk av europeiska 
näringslivsorganisationer på mer än 
20 marknader utomlands. Unionen lämnar 
ekonomiskt stöd till EU-Japancentret för 
industriellt samarbete, 
näringslivsorganisationer i Hongkong, 
Malaysia och Singapore samt det 
europeiska näringslivs- och teknikcentret i 
Indien, EU:s centrum för små och 
medelstora företag i Kina och Thailand 
samt till en hjälpcentral för små och 
medelstora företag för immateriella 
rättigheter i Kina. Europeiskt mervärde 
skapas genom att man samlar de nationella

(14) Det begränsade antalet små och 
medelstora företag som etablerar sig 
internationellt i och utanför Europa 
påverkar konkurrenskraften. Enligt vissa 
uppskattningar har 25 % av de små och 
medelstora företagen i unionen exporterat 
till andra länder under de senaste tre åren, 
men endast 13 % av dem exporterade 
regelbundet till länder utanför unionen och 
bara 2 % har investerat utanför det egna 
landet. I framtiden kommer 90 % av 
tillväxten dock att genereras utanför 
unionen. I enlighet med småföretagsakten, 
där unionen och medlemsstaterna 
uppmanades att stödja och uppmuntra små 
och medelstora företag att dra nytta av 
tillväxten på marknaderna utanför unionen, 
stöder EU ett nätverk av europeiska 
näringslivsorganisationer på mer än 
20 marknader utomlands. Unionen lämnar 
ekonomiskt stöd till EU-Japancentret för 
industriellt samarbete, 
näringslivsorganisationer i Hongkong, 
Malaysia och Singapore samt det 
europeiska näringslivs- och teknikcentret i 
Indien, EU:s centrum för små och 
medelstora företag i Kina och Thailand 
samt till en hjälpcentral för små och 
medelstora företag för immateriella 
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insatserna inom detta område, undviker 
dubbelarbete, främjar samarbete och 
erbjuder tjänster som skulle sakna den 
kritiska massan om de erbjöds på nationell 
nivå.

rättigheter i Kina. Europeiskt mervärde 
skapas genom att man samlar de nationella 
insatserna inom detta område, undviker 
dubbelarbete, främjar samarbete och 
erbjuder tjänster som skulle sakna den 
kritiska massan om de erbjöds på nationell 
nivå.

Or. en

Motivering

För att understryka hur viktiga marknader i tredjeländer är för den framtida tillväxten i EU.

Ändringsförslag 124
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Insatser på detta område kan skapa 
lika villkor för små och medelstora 
företag när de planerar att bli verksamma 
utanför sitt hemland. Sådana insatser bör 
bland annat omfatta information om 
immateriella rättigheter och tekniska 
standarder.

Or. en

Motivering

Immateriella rättigheter och tekniska standarder utgör ofta hinder för expansion utomlands. 
Därför bör dessa viktiga aspekter nämnas uttryckligen.

Ändringsförslag 125
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Insatser på detta område kan skapa 
lika villkor för små och medelstora 
företag när de planerar att bli verksamma 
utanför sitt hemland. Sådana insatser bör 
bland annat omfatta information om
immateriella rättigheter och tekniska 
standarder.

Or. en

Motivering

Immateriella rättigheter och tekniska standarder utgör ofta hinder för expansion utomlands. 
Därför bör dessa viktiga aspekter nämnas uttryckligen.

Ändringsförslag 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att förbättra konkurrenskraften i 
de europeiska företagen, särskilt de små 
och medelstora, måste medlemsstaterna 
och kommissionen skapa ett gynnsamt 
företagsklimat. De små och medelstora 
företagens intressen och de sektorer där de 
oftast är verksamma behöver ägnas särskild 
uppmärksamhet. Det krävs initiativ på 
unionsnivå för att skapa lika villkor för 
små och medelstora företag och för att 
utbyta information och kunskap på 
europeisk nivå.

(15) För att förbättra konkurrenskraften i 
de europeiska företagen, särskilt de små 
och medelstora, måste medlemsstaterna 
och kommissionen skapa ett gynnsamt 
företagsklimat. De små och medelstora 
företagens intressen och de sektorer där de 
oftast är verksamma behöver ägnas särskild 
uppmärksamhet. Det krävs initiativ på 
unionsnivå för att skapa lika villkor för 
små och medelstora företag och för att 
utbyta information och kunskap på 
europeisk nivå. Det är viktigt att utveckla 
plattformsteknik för att uppnå ledande 
positioner och konkurrensfördelar inom 
ett stort antal sektorer som har 
ekonomiskt inflytande.

Or. en
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Ändringsförslag 127
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att förbättra konkurrenskraften i 
de europeiska företagen, särskilt de små 
och medelstora, måste medlemsstaterna 
och kommissionen skapa ett gynnsamt 
företagsklimat. De små och medelstora 
företagens intressen och de sektorer där de 
oftast är verksamma behöver ägnas särskild 
uppmärksamhet. Det krävs initiativ på 
unionsnivå för att skapa lika villkor för 
små och medelstora företag och för att 
utbyta information och kunskap på 
europeisk nivå.

(15) För att förbättra konkurrenskraften i 
de europeiska företagen, särskilt de små 
och medelstora, måste medlemsstaterna 
och kommissionen skapa ett gynnsamt 
företagsklimat. De små och medelstora 
företagens intressen och de sektorer där de 
oftast är verksamma behöver ägnas särskild 
uppmärksamhet. Kommissionen bör se till 
att de små och medelstora företagens 
representantorganisationer och andra 
aktörer såsom standardiseringsorgan, 
arbetstagarorganisationer och 
civilsamhällets organisationer engageras 
på ett lämpligt sätt i utvecklingen och 
genomförandet av unionens initiativ. Det 
krävs initiativ på unionsnivå för att skapa 
lika villkor för små och medelstora företag 
och för att utbyta information och kunskap 
på europeisk nivå.

Or. en

Ändringsförslag 128
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att förbättra konkurrenskraften i 
de europeiska företagen, särskilt de små 
och medelstora, måste medlemsstaterna 
och kommissionen skapa ett gynnsamt 
företagsklimat. De små och medelstora 
företagens intressen och de sektorer där de 
oftast är verksamma behöver ägnas särskild 

(15) För att förbättra konkurrenskraften i 
de europeiska företagen, särskilt de små 
och medelstora, måste medlemsstaterna 
och kommissionen skapa ett gynnsamt 
företagsklimat. De små och medelstora 
företagens intressen, särskilt en minskning 
av de administrativa bördorna, och de
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uppmärksamhet. Det krävs initiativ på 
unionsnivå för att skapa lika villkor för 
små och medelstora företag och för att 
utbyta information och kunskap på 
europeisk nivå.

sektorer där de oftast är verksamma 
behöver ägnas särskild uppmärksamhet. 
Det krävs ambitiösa initiativ på unionsnivå 
för att skapa lika villkor för små och 
medelstora företag och för att utbyta 
information och kunskap på europeisk 
nivå.

Or. de

Ändringsförslag 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Programmet bör även stödja de små 
och medelstora företagens politiska 
utveckling och samarbete mellan 
beslutsfattare och de små och medelstora 
företagens representantorganisationer, 
exempelvis genom att finansiera möten, 
rapporter och databaser. Sådan 
verksamhet bör fokusera på att förenkla 
de små och medelstora företagens tillgång 
till program och minska de samlade 
regleringsmässiga bördorna, särskilt 
deras administrativa börda. Unionen bör 
särskilt ställa upp ett nytt, ambitiöst mål 
om att minska den administrativa 
nettobördan i all relevant 
unionslagstiftning med 25 procent till 
2020. Det kvantitativa målet bör 
kompletteras med kvalitativa mål, som ska 
utgå från företagens, särskilt de små och 
medelstora företagens, behov.

Or. en

Motivering

Föredraganden anser att det är ändamålsenligt att inrätta kvalitativa mål, och anta ett 
nedifrån och upp-orienterat förhållningssätt, och komplettera det kvantitativa målet om att 
minska de administrativa bördorna.
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Ändringsförslag 130
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För att ytterligare förbättra de 
europeiska företagens konkurrenskraft 
ska de europeiska marknaderna för 
offentlig upphandling vara lättillgängliga 
för små och medelstora företag. För att 
uppnå såväl sänkta kostnader som ökat 
deltagande av små och medelstora företag 
bör e-upphandling uppmuntras i enlighet 
med kommissionens meddelande ”En 
strategi för e-upphandling”1 och 
direktivet om offentlig upphandling2. 
_______________
1COM(2012)0179.
2COM(2011)0896.

Or. en

Ändringsförslag 131
Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) De europeiska företagens 
konkurrenskraft utanför EU beror även 
av deras förmåga att bygga en stabil 
grund i Europa och av att de kan 
konkurrera på lika villkor som sina 
konkurrenter på den globala marknaden. 
De behöriga nationella och europeiska 
myndigheterna bör stödja små och 
medelstora företag som producerar i 
Europa genom att reservera 20 procent av 
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den offentliga upphandlingen för dem.

Or. fr

Motivering

Vissa av EU:s konkurrenter gynnar sina egna företag vid offentlig upphandling. För att 
skydda arbetstillfällen och de europeiska företagens konkurrenskraft bör EU reservera en del 
av sin offentliga upphandling för företag som producerar i Europa. Detta kommer att göra 
det möjligt för små och medelstora företag att konsolideras och utvecklas och öka deras 
möjligheter att möta internationell konkurrens.

Ändringsförslag 132
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Programmet bör även stödja 
utveckling av strategier för små och 
medelstora företag, exempelvis genom att 
finansiera möten, rapporter och 
databaser. Sådan verksamhet bör 
fokusera på att förenkla de små och 
medelstora företagens tillgång till 
program och minska den samlade 
regleringsmässiga bördan, särskilt 
administrativa bördor. En ambitiös 
företagsinriktad strategi bör tillämpas 
som garanterar att minskningen av den 
regelverksrelaterade bördan, inbegripet 
den administrativa bördan, har de 
praktiska behov till mål som företagen, 
särskilt de små och medelstora företagen, 
utsett.

Or. en

Motivering

Programmet förmodas genomföra småföretagsakten och bör därför också bidra till att 
ytterligare utveckla strategier för de små och medelstora företagen. Att minska den 
administrativa bördan är en viktig del och kommissionen bör lyssna till företagen i detta 
avseende och ge dem de bästa möjliga förutsättningarna idag för deras tillväxt.
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Ändringsförslag 133
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Ett gynnsamt företagsklimat för 
unionens företag bör uppnås genom 
åtgärder för att förbättra utformningen, 
genomförandet och utvärderingen av 
politik och åtgärder för att uppmuntra till 
samarbete i politik och utbyte av bästa 
praxis, inbegripet om minskning av den 
administrativa bördan. Sådana åtgärder 
kan innefatta studier, 
konsekvensbedömningar, utvärderingar 
och konferenser, liksom inrättande av 
rådgivande grupper på EU-nivå, såsom 
högnivågruppen av oberoende 
intressenter för minskning av den 
administrativa bördan. Unionen bör 
särskilt ställa upp ett nytt, ambitiöst mål 
om att minska den administrativa 
nettobördan i all relevant 
unionslagstiftning med 25 procent till 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Programmet bör även stödja 
utarbetande av strategier för små och 
medelstora företag och samarbete mellan 
beslutsfattare och de små och medelstora 
företagens representantorganisationer, 
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regionala myndigheter och finansiella 
intermediärer, även genom att finansiera 
möten, rapporter och databaser. Sådan 
verksamhet bör fokusera på att förenkla 
de små och medelstora företagens tillgång 
till program och minska den samlade 
regleringsmässiga bördan, särskilt 
administrativa bördor. En ambitiös 
företagsinriktad strategi bör tillämpas 
som garanterar att minskningen av den 
regelverksrelaterade bördan, inbegripet 
den administrativa bördan, har de 
praktiska behov till mål som företagen, 
särskilt de små och medelstora företagen, 
utsett.

Or. en

Motivering

Samarbete mellan beslutsfattare, de små och medelstora företagens 
representantorganisationer, regionala myndigheter och finansiella intermediärer är 
avgörande också för finansiella instrument för små och medelstora företag.

Ändringsförslag 135
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Förbättring av de små och 
medelstora företagens 
grundförutsättningar och företagsklimatet 
bör omfatta insatser som att bedöma och 
ta itu med en minskning av 
oproportionerliga administrativa bördor 
för de små och medelstora företagen, då 
mindre företag ofta har högre kostnader 
för att följa regelverket. Man bör lösa 
detta problem genom en process som 
omfattar samråd mellan ett brett spektrum 
av berörda parter och lämpliga 
expertgrupper, särskilt högnivågruppen 
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av oberoende intressenter för 
administrativa bördor, i syfte att främja 
förenkling och bättre lagstiftning, 
samtidigt som höga normer för socialt 
skydd, skydd av miljön och 
konsumenterna liksom rättvisa villkor på 
den inre marknaden garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 136
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Då e-identifiering är en 
nyckelfaktor i den europeiska handeln bör 
ömsesidigt erkännande och 
interoperabilitet för e-identifiering, 
e-autentisering, e-signatur och 
infrastruktur för kryptering med öppen 
nyckel (PKI) främjas, för att garantera att 
dessa resurser används på ett effektivt 
sätt.

Or. en

Motivering

Dessa e-förvaltningstjänster är till nytta särskilt för små och medelstora företag som stöter på 
allvarliga bördor på området för gränsöverskridande handel.

Ändringsförslag 137
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) De åsikter de berörda parterna har, 
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inbegripet de små och medelstora 
företagens representantorganisationer, 
bör beaktas vid utarbetandet av strategier 
för de små och medelstora företagen och 
nya åtgärder. De befintliga strukturerna, 
exempelvis nätverket av representanter 
för små och medelstora företag, bör 
användas för detta i största möjliga 
utsträckning så att man undviker 
dubbelarbete och ytterligare byråkrati.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att beakta de små och medelstora företagens representantorganisationers 
expertkunnande och erfarenheter vid utarbetande av strategier för små och medelstora 
företag. Detta bör dock göras på ett sådant sätt att ingen ytterligare administrativ börda eller 
dubblering av befintliga strukturer uppstår.

Ändringsförslag 138
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) De åsikter de berörda parterna har, 
inbegripet de små och medelstora 
företagens representantorganisationer, 
bör beaktas vid utarbetandet av strategier 
och nya åtgärder för de små och 
medelstora företagen. De befintliga 
strukturerna, exempelvis nätverket av 
representanter för små och medelstora 
företag, bör användas för detta i största 
möjliga utsträckning så att man undviker 
dubbelarbete och ytterligare byråkrati.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att beakta de små och medelstora företagens representantorganisationers 
expertkunnande och erfarenheter vid utarbetande av strategier för små och medelstora 
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företag. Detta bör dock göras på ett sådant sätt att ingen ytterligare administrativ börda eller 
dubblering av befintliga strukturer uppstår.

Ändringsförslag 139
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 15c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15c) Enligt kommissionens meddelande 
”Att utnyttja fördelarna med elektronisk 
fakturering i Europa”1 är e-fakturering 
ett viktigt verktyg i de europeiska 
företagens händer för att minska 
kostnaderna och öka deras effektivitet. 
E-fakturering har andra fördelar såsom 
ökad effektivitet, kortare 
betalningsperioder, färre fel, bättre 
uppbörd av mervärdesskatt och lägre 
kostnader.
_______________
1 COM(2010)0712.

Or. en

Ändringsförslag 140
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Global konkurrens, 
befolkningsutveckling, 
resursbegränsningar och nya sociala 
tendenser innebär både hot och möjligheter 
för vissa sektorer. Formgivningsbaserade 
sektorer står t.ex. inför globala utmaningar 
och präglas av en stor andel små och 
medelstora företag och måste därför

(17) Global konkurrens, 
befolkningsutveckling, 
resursbegränsningar och nya sociala 
tendenser innebär både hot och möjligheter 
för många sektorer som står inför globala 
utmaningar och präglas av en stor andel 
små och medelstora företag. 
Formgivningsbaserade sektorer måste
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anpassa sig för att kunna dra nytta av och 
tillvarata de outnyttjade möjligheter som 
den stora efterfrågan på personliga, 
universella produkter erbjuder. Eftersom 
dessa utmaningar gäller alla små och 
medelstora företag i unionen inom dessa 
sektorer krävs en gemensam insats på 
unionsnivå.

t.ex. anpassa sig för att kunna dra nytta av 
de outnyttjade möjligheter som den stora 
efterfrågan på personliga, universella 
produkter erbjuder. Formgivningsbaserade 
konsumentvaror är en betydande 
ekonomisk sektor i unionen och företagen 
i sektorn bidrar väsentligt till tillväxt och 
sysselsättning. Eftersom dessa utmaningar 
gäller alla små och medelstora företag i 
unionen inom dessa sektorer krävs en 
gemensam insats på unionsnivå för att 
skapa ytterligare tillväxt.

Or. en

Motivering

Formgivningsbaserade konsumentvaror är en betydande ekonomisk sektor i unionen och 
företagen i sektorn ger ett väsentligt bidrag till tillväxt och sysselsättning. Programmet bör 
därför stödja företag inom denna sektor, som även karakteriseras av en hög andel små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 141
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Global konkurrens, 
befolkningsutveckling, 
resursbegränsningar och nya sociala 
tendenser innebär både hot och möjligheter 
för vissa sektorer. Formgivningsbaserade 
sektorer står t.ex. inför globala utmaningar 
och präglas av en stor andel små och 
medelstora företag och måste därför
anpassa sig för att kunna dra nytta av och 
tillvarata de outnyttjade möjligheter som 
den stora efterfrågan på personliga, 
universella produkter erbjuder. Eftersom 
dessa utmaningar gäller alla små och 
medelstora företag i unionen inom dessa 
sektorer krävs en gemensam insats på 
unionsnivå.

(17) Global konkurrens, 
befolkningsutveckling, 
resursbegränsningar och nya sociala 
tendenser innebär både hot och möjligheter 
för många sektorer som står inför globala 
utmaningar och präglas av en stor andel 
små och medelstora företag. 
Formgivningsbaserade sektorer måste
t.ex. anpassa sig för att kunna dra nytta av 
de outnyttjade möjligheter som den stora 
efterfrågan på personliga, universella 
produkter erbjuder. Formgivningsbaserade 
konsumentvaror är en betydande 
ekonomisk sektor i unionen och företagen 
i sektorn bidrar väsentligt till tillväxt och 
sysselsättning. Eftersom dessa utmaningar 
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gäller alla små och medelstora företag i 
unionen inom dessa sektorer krävs en 
gemensam insats på unionsnivå för att 
skapa ytterligare tillväxt.

Or. en

Motivering

Formgivningsbaserade konsumentvaror är en betydande ekonomisk sektor i unionen och 
företagen i sektorn ger ett väsentligt bidrag till tillväxt och sysselsättning. Programmet bör 
därför stödja företag inom denna sektor, som även karakteriseras av en hög andel små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 142
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Programmet bör också stödja 
särskilda åtgärder för att genomföra 
initiativet till småföretagsakt, som syftar 
till att höja företagens medvetenhet om 
miljö- och energirelaterade frågor och 
bistå dem vid tillämpningen av 
lagstiftningen, bedöma deras miljö- och 
energiprestanda och uppgradera deras 
kompetens och kvalifikationer.

Or. en

Motivering

I princip 9 i småföretagsakten sägs: ”Hjälpa små och medelstora företag att omvandla 
miljöutmaningar till möjligheter.”

Ändringsförslag 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza
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Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes 
i Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn 
erbjuder en betydande potential för 
utveckling av företagsverksamhet, 
eftersom den huvudsakligen består av små 
och medelstora företag. Genom 
Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges 
särskilda befogenheter på detta område i 
syfte att komplettera medlemsstaternas 
insatser. Unionens initiativ på 
turismområdet ger att tydligt mervärde, 
särskilt när det gäller att tillhandahålla 
uppgifter och analyser på unionsnivå, 
utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta 
bästa praxis.

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes 
i Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad, med 10 % 
av unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
och med 12 % av den totala 
sysselsättningen, vilket gör den till EU:s 
tredje viktigaste socioekonomiska 
verksamhet, och sektorn erbjuder en 
betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

Turismen är en betydande ekonomisk sektor i unionen och företagen i sektorn ger ett 
väsentligt bidrag till tillväxt och sysselsättning. Att tillhandahålla uppgifter understryker 
denna betydelse.

Ändringsförslag 144
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes 
i Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn erbjuder 
en betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag. Genom 
Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område i syfte att 
komplettera medlemsstaternas insatser. 
Unionens initiativ på turismområdet ger att 
tydligt mervärde, särskilt när det gäller att 
tillhandahålla uppgifter och analyser på 
unionsnivå, utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta bästa 
praxis.

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes 
i Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn erbjuder 
en betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag. Genom 
Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område i syfte att 
komplettera medlemsstaternas insatser. 
Denna sektor spelar en betydande roll för 
unionens ekonomiska utveckling och för 
att uppnå målen i EU 2020-strategin. 
Därför bör turismsektorn ingå i 
programmets såväl allmänna som 
särskilda mål. Unionens initiativ på 
turismområdet ger att tydligt mervärde, 
särskilt när det gäller att tillhandahålla 
uppgifter och analyser på unionsnivå, 
utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta bästa 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 145
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
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världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes i 
Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn erbjuder 
en betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag. Genom 
Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område i syfte att 
komplettera medlemsstaternas insatser. 
Unionens initiativ på turismområdet ger att 
tydligt mervärde, särskilt när det gäller att 
tillhandahålla uppgifter och analyser på 
unionsnivå, utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta bästa 
praxis.

världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes i 
Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn erbjuder 
en betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag. Genom 
Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område i syfte att 
komplettera medlemsstaternas insatser. 
Denna sektor spelar en betydande roll för 
unionens ekonomiska utveckling och för 
att uppnå målen i EU 2020-strategin. 
Därför bör turismsektorn ingå i 
programmets såväl allmänna som 
särskilda mål. Unionens initiativ på 
turismområdet ger att tydligt mervärde, 
särskilt när det gäller att tillhandahålla 
uppgifter och analyser på unionsnivå, 
utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta bästa 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 146
Gaston Franco

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes i 
Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes i 
Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
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denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn erbjuder 
en betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag. Genom 
Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område i syfte att 
komplettera medlemsstaternas insatser. 
Unionens initiativ på turismområdet ger att 
tydligt mervärde, särskilt när det gäller att 
tillhandahålla uppgifter och analyser på 
unionsnivå, utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta bästa 
praxis.

denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn erbjuder 
en betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag. Genom 
Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område i syfte att 
komplettera medlemsstaternas insatser. 
Trots detta omfattas inte turistnäringen av 
något specifikt EU-program och är inte 
någon prioritet i andra program som 
omfattas av sammanhållningspolitiken.
Unionens initiativ på turismområdet ger att 
tydligt mervärde, särskilt när det gäller att 
tillhandahålla uppgifter och analyser på 
unionsnivå, utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta bästa 
praxis.

Or. fr

Ändringsförslag 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes i 
Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn erbjuder 
en betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag. Genom 

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes i 
Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn erbjuder 
en betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag. Genom 
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Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område i syfte att 
komplettera medlemsstaternas insatser. 
Unionens initiativ på turismområdet ger att 
tydligt mervärde, särskilt när det gäller att 
tillhandahålla uppgifter och analyser på 
unionsnivå, utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta bästa 
praxis.

Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism och kulturarvet samtidigt som 
unionen ges särskilda befogenheter på detta 
område i syfte att komplettera 
medlemsstaternas insatser. Kulturarvet 
bidrar genom turism i hög grad till 
ekonomin. Unionens initiativ på 
turismområdet ger att tydligt mervärde, 
särskilt när det gäller att tillhandahålla 
uppgifter och analyser på unionsnivå, 
utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta bästa 
praxis samt bidra till hållbarhet med 
avseende på lokala resurser och 
sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 148
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes i 
Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn erbjuder 
en betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag. Genom 
Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område i syfte att 
komplettera medlemsstaternas insatser. 
Unionens initiativ på turismområdet ger att 
tydligt mervärde, särskilt när det gäller att 

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes i 
Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn erbjuder 
en betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag. Genom 
Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område i syfte att 
komplettera medlemsstaternas insatser. 
Unionens initiativ på turismområdet ger att 
tydligt mervärde, särskilt när det gäller att 
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tillhandahålla uppgifter och analyser på 
unionsnivå, utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta bästa 
praxis.

tillhandahålla uppgifter och analyser på 
unionsnivå, utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier som kan öka de 
europeiska resmålens hållbarhet och 
kvalitet och fastställa bästa praxis som kan 
innebära fördelar för särskilda sektorer, 
såsom bad- och kustturismen.

Or. it

Ändringsförslag 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes i 
Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn erbjuder 
en betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag. Genom 
Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område i syfte att 
komplettera medlemsstaternas insatser. 
Unionens initiativ på turismområdet ger att 
tydligt mervärde, särskilt när det gäller att 
tillhandahålla uppgifter och analyser på 
unionsnivå, utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta bästa 
praxis.

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes i 
Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn erbjuder 
en betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag. Genom 
Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område i syfte att 
komplettera medlemsstaternas insatser. 
Unionens initiativ på turismområdet ger att 
tydligt mervärde, särskilt när det gäller att 
tillhandahålla uppgifter och analyser på 
unionsnivå, utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta bästa 
praxis, vilket innebär att det är befogat 
med ytterligare insatser på detta område.

Or. en
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Ändringsförslag 150
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes i 
Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn erbjuder 
en betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag. Genom 
Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område i syfte att 
komplettera medlemsstaternas insatser.
Unionens initiativ på turismområdet ger 
att tydligt mervärde, särskilt när det gäller 
att tillhandahålla uppgifter och analyser på 
unionsnivå, utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta bästa 
praxis.

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes i 
Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn erbjuder 
en betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag. Genom 
Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område i syfte att 
komplettera medlemsstaternas insatser.
Programmet bör stödja initiativ på 
turismområdet där ett tydligt mervärde kan 
uppvisas på unionsnivå, särskilt när det 
gäller att tillhandahålla uppgifter och 
analyser, utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta bästa 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 151
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes i 
Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad till unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) och till att 
skapa nya arbetstillfällen. Sektorn
erbjuder en betydande potential för 
utveckling av företagsverksamhet, 
eftersom den huvudsakligen består av små 
och medelstora företag. Genom 
Lissabonfördraget framhävs vikten av 
turism samtidigt som unionen ges 
särskilda befogenheter på detta område i 
syfte att komplettera medlemsstaternas 
insatser. Unionens initiativ på 
turismområdet ger att tydligt mervärde, 
särskilt när det gäller att tillhandahålla 
uppgifter och analyser på unionsnivå, 
utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta 
bästa praxis.

(18) Enligt beskrivningen i kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010, Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism, som godkändes i 
Europeiska rådets slutsatser från 
oktober 2010, är turistnäringen en viktig 
del av unionens ekonomi. Företagen i 
denna sektor bidrar i hög grad, med 10 % 
av unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
och med 12 % av den totala 
sysselsättningen, vilket gör den till EU:s 
tredje viktigaste socioekonomiska 
verksamhet, och sektorn erbjuder en 
betydande potential för utveckling av 
företagsverksamhet, eftersom den 
huvudsakligen består av små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

Turismen är en betydande ekonomisk sektor i unionen och företagen i sektorn ger ett 
väsentligt bidrag till tillväxt och sysselsättning. Att tillhandahålla uppgifter understryker 
denna betydelse.

Ändringsförslag 152
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Genom Lissabonfördraget framhävs 
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vikten av turism samtidigt som unionen 
ges särskilda befogenheter på detta 
område i syfte att komplettera 
medlemsstaternas insatser. Denna sektor 
har stor betydelse för unionens 
ekonomiska utveckling och för att uppnå 
målen i EU 2020-strategin. Därför ingår 
turism i programmets allmänna och 
särskilda mål. Unionens initiativ på 
turismområdet ger ett tydligt mervärde, 
särskilt när det gäller att förbättra 
kunskapsbasen om turism genom att 
tillhandahålla uppgifter och analyser på 
unionsnivå, utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta 
bästa praxis.

Or. en

Motivering

Genom Lissabonfördraget framhävs vikten av turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område och detta program kommer att genomföra dessa befogenheter. 
Av denna anledning bör texten vara utförligare.

Ändringsförslag 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Genom Lissabonfördraget framhävs 
vikten av turism samtidigt som unionen 
ges särskilda befogenheter på detta 
område i syfte att komplettera 
medlemsstaternas insatser. Denna sektor 
har stor betydelse för unionens 
ekonomiska utveckling och för att uppnå 
målen i EU 2020-strategin. Därför ingår 
turism i programmets allmänna och 
särskilda mål. Unionens initiativ på 
turismområdet ger att tydligt mervärde, 
särskilt när det gäller att förbättra 
kunskapsbasen om turism genom att 
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tillhandahålla uppgifter och analyser på 
unionsnivå, utveckla tvärnationella 
marknadsföringsstrategier och utbyta 
bästa praxis.

Or. en

Motivering

Genom Lissabonfördraget framhävs vikten av turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område och detta program kommer att genomföra dessa befogenheter. 
Av denna anledning bör texten vara utförligare.

Ändringsförslag 154
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) Europeiska unionen är världens 
största turistmål sett till antalet 
internationella ankomster, och denna 
ledning bör stärkas genom att hantera de 
utmaningar som skapas dels av en ökad 
global konkurrens och en ständigt 
varierande marknadsefterfrågan, dels 
genom att garantera en ökad och mer 
varaktig hållbarhet.

Or. en

Motivering

Se ovan.

Ändringsförslag 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) Europeiska unionen är världens 
största turistmål sett till antalet 
internationella ankomster, och denna 
ledning bör stärkas genom att hantera de 
utmaningar som skapas dels av en ökad 
global konkurrens och en ständigt 
varierande marknadsefterfrågan, dels 
genom att garantera en ökad och mer 
varaktig hållbarhet.

Or. en

Motivering

Genom Lissabonfördraget framhävs vikten av turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område och detta program kommer att genomföra dessa befogenheter. 
Av denna anledning bör texten vara utförligare.

Ändringsförslag 156
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 18c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18c) Turismen i Europa står inför många 
utmaningar: den globala ekonomiska 
krisen, konkurrens från andra 
destinationer utanför EU och den stora 
mångfald av turistmål som erbjuds,
effekter av klimatförändringar och 
säsongsfluktuationer inom turismen, 
Europas demografiska utveckling, 
informations- och 
kommunikationsteknikens allt större 
genomslag och många oförutsägbara 
händelser som då och då drabbar 
branschen. Europeiska unionen bör 
därför garantera turismsektorns ledande 
ställning.

Or. en
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Motivering

Se ovan.

Ändringsförslag 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Skäl 18c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18c) Turismen i Europa står inför många 
utmaningar: den globala ekonomiska 
krisen, konkurrens från andra 
destinationer utanför EU och den stora 
mångfald av turistmål som erbjuds, 
effekter av klimatförändringar och 
säsongsfluktuationer inom turismen, 
Europas demografiska utveckling, 
informations- och 
kommunikationsteknikens allt större 
genomslag och många oförutsägbara 
händelser som då och då drabbar 
branschen. Europeiska unionen bör 
därför garantera turismsektorns ledande 
ställning.

Or. en

Motivering

Genom Lissabonfördraget framhävs vikten av turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område och detta program kommer att genomföra dessa befogenheter. 
Av denna anledning bör texten vara utförligare.

Ändringsförslag 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Programmet bör innehålla åtgärder (19) Programmet bör innehålla åtgärder 



AM\905685SV.doc 63/130 PE491.338v01-00

SV

som gäller målen, den samlade 
finansieringsramen för att förverkliga dessa 
mål, olika former av genomförandeåtgärder 
och metoder för övervakning och 
utvärdering samt skydd av unionens 
ekonomiska intressen.

som gäller målen, den samlade 
finansieringsramen för att förverkliga dessa 
mål, olika former av genomförandeåtgärder 
och metoder för övervakning och 
utvärdering samt skydd av unionens 
ekonomiska intressen. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas övervakning 
av finansieringsinstrument. En ny 
uppsättning resultatindikatorer bör 
möjliggöra flexibilitet när det gäller 
genomförandet av dessa 
finansieringsinstrument.

Or. en

Motivering

Nyckelordet här bör vara flexibilitet vid genomförandet av ett bra system för tillgång till 
finansiering för de små och medelstora företagen.

Ändringsförslag 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Programmet bör komplettera unionens 
övriga program och samtidigt låta varje 
enskilt instrument fungera i enlighet med 
sina egna, särskilda förfaranden. Samma 
stödberättigande kostnader bör därför inte 
beviljas dubbel finansiering. För att 
unionens finansiering ska skapa ett 
mervärde och få största möjliga verkan bör 
programmet nära samverka med andra 
unionsprogram, särskilt Horisont 2020 och 
strukturfonderna. Dessa synergier kan 
även bygga på den nationella och 
regionala bottom-up-erfarenheten från 
Eureka och Eurostars när det gäller att 
stödja små och medelstora företags 
innovations- och forskningsverksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 160
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Programmet bör komplettera unionens 
övriga program och samtidigt låta varje 
enskilt instrument fungera i enlighet med 
sina egna, särskilda förfaranden. Samma 
stödberättigande kostnader bör därför inte 
beviljas dubbel finansiering. För att 
unionens finansiering ska skapa ett 
mervärde och få största möjliga verkan bör 
programmet nära samverka med andra 
unionsprogram, framför allt 
Horisont 2020, och strukturfonderna.

Or. de

Ändringsförslag 161
Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Besluten om att bevilja finansiellt 
stöd till ett litet eller medelstort företag 
ska föregås av ett transparent förfarande. 
Beviljandet och utbetalningen av detta 
stöd bör vara transparent, obyråkratiskt 
och i enlighet med gemensamma 
bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 162
Reinhard Bütikofer
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Programmet bör övervakas och 
utvärderas regelbundet för att ge möjlighet 
till anpassningar.

(25) Programmet bör övervakas och 
utvärderas regelbundet för att ge möjlighet 
till anpassningar. En årlig rapport om dess 
genomförande bör göras som ska 
innehålla de framsteg som gjorts och 
insatser som planeras. Rapporten bör 
läggas fram för Europaparlamentets 
behöriga utskott.

Or. en

Ändringsförslag 163
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ett program för unionens åtgärder för att
åstadkomma ekonomisk och social balans 
mellan företag av olika storlek, som ska 
främja framför allt bildande och varaktig 
utveckling av samt stabil tillväxt för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag (nedan kallat programmet), inrättas 
härmed för tidsperioden 1 januari 2014–
31 december 2020.

Or. pt

Ändringsförslag 164
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta program bör rikta sig till alla slags små och medelstora företag och beakta 
skillnaderna mellan företagens storlek och typ.

Ändringsförslag 165
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta program bör rikta sig till alla slags små och medelstora företag och beakta 
skillnaderna mellan företagens storlek.
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Ändringsförslag 166
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag måste omfatta 
åtgärder som är särskilt utformade för denna typ av företag.

Ändringsförslag 167
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta program bör rikta sig till alla slags små och medelstora företag och beakta 
skillnaderna mellan företagens storlek.
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Ändringsförslag 168
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 169
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 170
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmet ska bidra till att följande 
allmänna mål uppnås, varvid i synnerhet 
de små och medelstora företagens 
särskilda behov ska uppmärksammas på 
såväl europeisk som global nivå:

1. Programmet ska bidra till att följande 
allmänna mål uppnås:

Or. de

Ändringsförslag 171
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmet ska bidra till att följande 
allmänna mål uppnås, varvid i synnerhet de 
små och medelstora företagens särskilda 
behov ska uppmärksammas på såväl 
europeisk som global nivå:

1. Programmet ska bidra till att följande 
allmänna mål uppnås, varvid i synnerhet de
europeiska små och medelstora företagens 
särskilda behov ska uppmärksammas:

Or. en

Motivering

Rättelse av ändring 19 (förslaget till betänkande).

Ändringsförslag 172
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmet ska bidra till att följande 
allmänna mål uppnås, varvid i synnerhet de 
små och medelstora företagens särskilda 
behov ska uppmärksammas på såväl 
europeisk som global nivå:

1. Programmet ska bidra till att följande 
allmänna mål uppnås, varvid i synnerhet de
särskilda behoven hos de små och 
medelstora företagen i unionen och i de 
länder som deltar i programmet i enlighet 
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med artikel 5 ska uppmärksammas:

Or. sl

Ändringsförslag 173
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmet ska bidra till att följande 
allmänna mål uppnås, varvid i synnerhet de 
små och medelstora företagens särskilda 
behov ska uppmärksammas på såväl 
europeisk som global nivå:

1. Programmet ska bidra till att följande 
allmänna mål uppnås, varvid i synnerhet 
mikroföretagens samt de små och 
medelstora företagens särskilda behov ska 
uppmärksammas på såväl lokal, regional,
europeisk som global nivå:

Or. ro

Ändringsförslag 174
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmet ska bidra till att följande 
allmänna mål uppnås, varvid i synnerhet de
små och medelstora företagens särskilda 
behov ska uppmärksammas på såväl 
europeisk som global nivå:

1. Programmet ska bidra till att följande 
allmänna mål uppnås, varvid i synnerhet
unionens små och medelstora företags
särskilda behov ska uppmärksammas:

Or. en

Ändringsförslag 175
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led -a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Att åstadkomma ekonomisk och social 
balans mellan företag av olika storlek.

Or. pt

Ändringsförslag 176
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Att stärka konkurrenskraften och 
hållbarheten hos företagen i unionen, bland 
annat företagen inom turistnäringen, mot 
bakgrund av att denna sektor i hög grad 
bidrar till unionens BNP och till att skapa 
nya arbetstillfällen och att en hög andel 
små och medelstora företag är verksamma 
inom denna sektor.

Or. en

Ändringsförslag 177
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att stärka konkurrenskraften och 
hållbarheten hos företagen i unionen.

a) Att uppmuntra till skapande av 
mikroföretag och små och medelstora 
företag och garantera de 
finansieringsvillkor och den autonomi, 
konkurrenskraft och hållbarhet som 
behövs för deras stabila tillväxt och 
varaktiga utveckling, bl.a. inom 
turistnäringen.
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Or. pt

Ändringsförslag 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Att stärka konkurrenskraften och 
hållbarheten hos företagen i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 179
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Att stärka konkurrenskraften och 
hållbarheten hos företagen i unionen, 
särskilt mikroföretagen samt de små och 
medelstora företagen, bl.a. inom 
turistnäringen.

Or. ro

Ändringsförslag 180
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 181
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Att stärka konkurrenskraften och 
hållbarheten hos företagen i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 182
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Att stärka konkurrenskraften och 
hållbarheten hos företagen i unionen.

Or. sl

Ändringsförslag 183
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Att stärka konkurrenskraften och 
hållbarheten hos företagen i unionen.

Or. lv

Ändringsförslag 184
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Att garantera mikroföretag och små 
och medelstora företag full tillgång och 
finansiering för att de ska kunna etablera 
sig och moderniseras.

Or. pt

Ändringsförslag 185
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Att uppmuntra företagarandan från och 
med gymnasiet samt främja nyföretagande, 
konsolidering och tillväxt i fråga om små 
och medelstora företag.

Or. it

Motivering

Syftet med programmet bör vara att stödja alla stadier i ett företags livscykel, även 
konsolideringsstadiet, som kan innebära omstrukturering och omorganisering för att bli mer 
konkurrenskraftig. Från och med gymnasiet och särskilt i yrkesutbildningar bör 
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företagaranda och utbildning i entreprenörskap förmedlas.

Ändringsförslag 186
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Uppmuntra företagarandan samt främja 
nyföretagande och tillväxt i fråga om 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag.

Or. ro

Ändringsförslag 187
Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Att genomföra principerna i 
småföretagsakten och tillämpa dess 
prioriteringar i EU:s politik och program.

Or. en

Motivering

Småföretagsakten innehåller tio principer och beskriver politiska åtgärder och 
lagstiftningsåtgärder som ska främja de små och medelstora företagens möjligheter att växa 
och skapa arbetstillfällen. Genomförandet av småföretagsakten bidrar till att uppnå målen i 
Europa 2020-strategin. Resten av texten i förslaget innehåller ingen ytterligare hänvisning till 
småföretagsakten.

Ändringsförslag 188
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Att bidra till att småföretagsakten för 
Europa genomförs, följs upp och 
utvärderas.
.

Or. fr

Ändringsförslag 189
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Att stimulera hållbar utveckling för 
små och medelstora företag.

Or. es

Motivering

Bland programmets allmänna mål bör ingå en särskild hänvisning till hållbar utveckling.

Ändringsförslag 190
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Att tillämpa principerna i 
småföretagsakten och genomföra dess 
prioriteringar i unionens politik och 
program.

Or. es



AM\905685SV.doc 77/130 PE491.338v01-00

SV

Ändringsförslag 191
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom ramen för de åtgärder som 
vidtas för små och medelstora företag och 
vid tillämpningen av programmet ska 
kommissionen och medlemsstaterna 
särskilt uppmärksamma företagens olika 
former.

Or. fr

Ändringsförslag 192
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom ramen för de åtgärder som 
vidtas för små och medelstora företag och 
vid tillämpningen av programmet ska 
kommissionen och medlemsstaterna 
särskilt uppmärksamma företagens olika 
former.

Or. fr

Ändringsförslag 193
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Programmet bör förutom industrisektorn även inriktas på tjänstesektorn.

Ändringsförslag 194
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 195
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Tillväxt i unionens industri- och 
tjänstesektor i förhållande till total 
BNP-tillväxt, mätt i procent.

Or. ro
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Ändringsförslag 196
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Minskning av kostnaderna för 
produktionsmedel såsom energi, 
transporter och kommunikationer.

Or. pt

Ändringsförslag 197
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produktionstillväxt inom miljöindustrin 
i unionen.

b) Inhemsk produktionstillväxt i varje 
medlemsstat och produktionstillväxt inom 
miljöindustrin i unionen.

Or. pt

Ändringsförslag 198
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produktionstillväxt inom miljöindustrin 
i unionen.

b) Produktionstillväxt inom miljöindustrin 
i unionen och utbudet av miljömässigt 
hållbara produkter och tjänster.

Or. it
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Motivering

Miljöindustrin är sektorer vars huvudverksamhet består i att producera varor och tjänster 
som ska motverka, förhindra, begränsa, minimera eller avhjälpa miljöskador på vatten, luft 
och mark i fråga om bl.a. avlopp, buller och ekosystemen. Detta omfattar tekniker, produkter 
och tjänster som minskar riskerna för miljön och i största möjliga utsträckning minskar 
föroreningarna.

Ändringsförslag 199
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produktionstillväxt inom miljöindustrin
i unionen.

b) Produktionstillväxt i unionen, framför 
allt, men inte uteslutande, inom 
miljöindustrin.

Or. ro

Ändringsförslag 200
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Förändringar av den administrativa 
bördan för små och medelstora företag.

c) Minskning av den administrativa och 
regelverksrelaterade bördan för små och
medelstora företag, liksom förändringar i 
antalet nystartade små och medelstora 
företag, antal överlåtna företag samt 
företagskonkurser.

Or. en

Ändringsförslag 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Förändringar av den administrativa
bördan för små och medelstora företag.

c) Förändringar av de administrativa och 
regelverksrelaterade bördorna för små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Förändringar av den administrativa 
bördan för små och medelstora företag.

c) Förändringar av den administrativa 
bördan för såväl nya som redan befintliga
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 203
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Förändringar av den administrativa 
bördan för små och medelstora företag.

c) Minskning av den administrativa bördan 
för mikroföretag samt små och medelstora 
företag.

Or. ro

Ändringsförslag 204
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Förändringar av den administrativa
bördan för små och medelstora företag.

c) Minskning av de administrativa och 
regelverksrelaterade bördorna för små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 205
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Genomförandet av principerna i 
småföretagsakten och tillämpningen av 
dess prioriteringar i EU:s politik och 
program.

Or. en

Motivering

Genomförandet av småföretagsakten bidrar till att uppnå målen i Europa 2020-strategin. 
Resten av texten i förslaget innehåller ingen ytterligare hänvisning till småföretagsakten.

Ändringsförslag 206
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ökade investeringar i ren teknik.

Or. it
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Motivering

I överensstämmelse med Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 207
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Förenklad lagstiftning.

Or. it

Ändringsförslag 208
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Mikroföretags och små och medelstora 
företags tillväxt när det gäller mervärde, 
antal anställda och fasta anställningar.

Or. pt

Ändringsförslag 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Små och medelstora företags tillväxt.

Or. en
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Ändringsförslag 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Skillnaden mellan antalet 
nyetablerade små och medelstora företag 
och de som redan finns. 

Or. en

Ändringsförslag 211
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Stöd till sammanslutningar mellan 
och utökning av små och medelstora 
företag.

Or. it

Motivering

Sammanslutningar mellan och utökning av små och medelstora företag där det kan ge ett 
mervärde till konkurrenskraften bör stödjas.

Ändringsförslag 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Små och medelstora företags utgår



AM\905685SV.doc 85/130 PE491.338v01-00

SV

omsättningshastighet.

Or. en

Ändringsförslag 213
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Minskning av antalet mikroföretag 
samt små och medelstora företag.

Or. ro

Ändringsförslag 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Ökad konkurrenskraft hos unionens 
små och medelstora företag i förhållande 
till konkurrenskraften hos 
huvudkonkurrenternas små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Ökning av andelen små och 



PE491.338v01-00 86/130 AM\905685SV.doc

SV

medelstora företag som bedriver handel 
över gränserna inom och utanför 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 216
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Programmet ska stödja en balanserad 
utveckling av näringslivet i 
medlemsstaterna, bidra till ekonomisk och 
social balans mellan företag av olika 
storlek, stimulera till skapande av 
mikroföretag och små och medelstora 
företag, garantera de finansieringsvillkor 
och den konkurrenskraft och hållbarhet 
som behövs för att uppnå smart och stabil 
tillväxt och långsiktig utveckling för 
företagen. Mikroföretag och små och 
medelstora företag ska garanteras full 
tillgång och finansiering för att de ska 
kunna etablera sig och moderniseras, och 
på så sätt bidra stort till sysselsättning.

Or. pt

Ändringsförslag 217
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Att förbättra små och medelstora 
företags tillgång till finansiering i form av 
eget kapital och lån.
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Or. en

Ändringsförslag 218
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Att minska den nuvarande 
ekonomiska obalansen mellan företag av 
olika storlek.

Or. pt

Ändringsförslag 219
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Att förbättra grundförutsättningarna för 
konkurrenskraft och hållbarhet för 
företagen i unionen

Or. it

Ändringsförslag 220
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Att förbättra grundförutsättningarna för 
konkurrenskraft, tillträde till marknaden
och hållbarhet för företagen i unionen, bl.a. 
inom turistnäringen, kulturarvssektorn, 
den kreativa sektorn samt konst och 
hantverk.

Or. en

Ändringsförslag 222
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Att förbättra grundförutsättningarna för 
konkurrenskraft och hållbarhet för 
företagen i unionen, bland annat företagen
inom turistnäringen, mot bakgrund av att 
denna sektor i hög grad bidrar till 
unionens BNP och till att skapa nya 
arbetstillfällen och att en hög andel små 
och medelstora företag är verksamma 
inom denna sektor.

Or. en
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Ändringsförslag 223
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lv

Ändringsförslag 224
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Att förbättra grundförutsättningarna för 
konkurrenskraft och hållbarhet för 
företagen i unionen, särskilt 
mikroföretagen samt de små och 
medelstora företagen, bl.a. inom 
turistnäringen.

Or. ro

Ändringsförslag 225
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 226
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Att främja innovation inom företagen, 
för anpassning och övergång till en 
koldioxidsnål, klimatsäker samt energi-
och resurseffektiv ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 227
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Att stärka mikroföretags och små och 
medelstora företags viktiga sociala roll, 
och uppmuntra dem till att framför allt 
skapa arbetstillfällen med tillhörande 
rättigheter.

Or. pt

Ändringsförslag 228
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Att främja turistföretagens 
attraktionskraft och hållbarhet.

Or. it

Ändringsförslag 229
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Att förbättra små och medelstora 
företags tillgång till finansiering i form av 
eget kapital och lån.

Or. en

Ändringsförslag 230
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Att förbättra tillgången till 
rådgivning.

Or. de

Ändringsförslag 231
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ab (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Att främja entreprenörskap och 
företagaranda.

Or. en

Ändringsförslag 232
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Att främja entreprenörskap, bl.a. inom 
särskilda målgrupper, i överensstämmelse 
med de behov som fastställts i varje 
medlemsstat.

Or. pt

Ändringsförslag 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Att främja entreprenörskap, bl.a. inom 
särskilda målgrupper, såsom kvinnor och 
unga företagare.

Or. en

Ändringsförslag 234
Bendt Bendtsen

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

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

b) Att främja entreprenörskap och 
företagaranda.

Or. en

Ändringsförslag 235
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Att främja entreprenörskap och 
företagaranda.

Or. en

Ändringsförslag 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Att främja entreprenörskap.

Or. en

Ändringsförslag 237
Hermann Winkler

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

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

b) Att främja entreprenörskap, bl.a. inom 
särskilda målgrupper, också med 
inriktning på att underlätta 
företagsöverlåtelser.

Or. de

Ändringsförslag 238
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Att förbättra marknadstillträdet, särskilt 
inom unionen och på global nivå.

Or. en

Ändringsförslag 239
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Förbättra mikroföretags och små och 
medelstora företags tillgång till 
finansiering i form av eget kapital och lån.

Or. ro

Ändringsförslag 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 241
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Att förbättra grundförutsättningarna 
för konkurrenskraft och hållbarhet för 
företagen i unionen, särskilt små och 
medelstora företag, inom alla sektorer, 
inbegripet inom turistnäringen.

Or. en

Ändringsförslag 242
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Att förbättra företagens 
marknadstillträde, särskilt inom unionen
och på global nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 243
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Att förbättra företagens 
marknadstillträde inom unionen men också 
på global nivå.

Or. en

Ändringsförslag 244
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att förbättra företagens 
marknadstillträde inom och utanför 
unionen.

d) Att förbättra mikroföretagens samt de 
små och medelstora företagens 
marknadstillträde, både inom och utanför 
unionen.

Or. ro

Ändringsförslag 245
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Att förbättra marknadstillträdet 
genom att främja anpassningen av 
europeiska standarder och bestämmelser 
till mikroföretagens och de små 
företagens behov och förutsättningar.

Or. en
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Ändringsförslag 246
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Att förbättra marknadstillträdet 
genom att främja anpassningen av 
europeiska standarder och bestämmelser 
till mikroföretagens och de små 
företagens behov och förutsättningar.

Or. en

Motivering

Dessa tre särskilda mål, som anges i ändringsförslagen, bör läggas till. Tillträde och 
anpassning till standarder och företagsöverlåtelser är några av småföretagsaktens 
tio principer.

Ändringsförslag 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Att stödja och befästa utvecklingen av 
ett europeiskt näringsliv av hög kvalitet 
och inrättandet av en ”europeisk 
märkning” som en symbol för 
spetskompetens.

Or. en

Ändringsförslag 248
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Att förstärka åtgärder för att 
uppmuntra och möjliggöra för små och 
medelstora företag, och särskilt 
mikroföretag, att få stödtjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 249
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Att förenkla de små och medelstora 
företagens tillgång till rådgivning.

Or. es

Ändringsförslag 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Att, för att de ska erkännas, främja att 
den kreativa sektorn, innovation inom 
design, kulturarvet samt konstformer och 
yrken som är traditionella och av hög 
kvalitet omfattas av marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 251
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Att förbättra tillgång till rådgivning 
och främja stöd till små och medelstora 
företag, med särskilt tonvikt vid 
mikroföretag och små företag.

Or. en

Ändringsförslag 252
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Att förbättra tillgång till rådgivning 
och främja stöd till små och medelstora 
företag, med särskilt tonvikt vid 
mikroföretag och små företag.

Or. en

Ändringsförslag 253
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Att förenkla företagsöverlåtelser.

Or. en



PE491.338v01-00 100/130 AM\905685SV.doc

SV

Ändringsförslag 254
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Att förenkla företagsöverlåtelser.

Or. en

Ändringsförslag 255
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dd) Att främja de små och medelstora 
företagens intresseorganisationers 
betydelse och verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 256
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åtgärderna enligt de särskilda målen 
ska bidra till att småföretagsakten 
genomförs:
a) Att förbättra marknadstillträdet genom 
att främja anpassningen av europeiska 
standarder och bestämmelser till 
mikroföretagens och de små företagens 
behov och förutsättningar.
b) Att förbättra tillgång till rådgivning 
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och främja stöd till små och medelstora 
företag, med särskilt tonvikt vid 
mikroföretag och små företag.
c) Att förenkla företagsöverlåtelser.
d) Att främja de små och medelstora 
företagens intresseorganisationers 
betydelse och verksamhet.

Or. en

Motivering

Tillträde och anpassning till standarder och företagsöverlåtelser är några av 
småföretagsaktens tio principer – tillgång till rådgivning kan bli en extra åtgärd eller ett 
extra mål.

Ändringsförslag 257
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åtgärderna enligt de särskilda målen 
ska bidra till genomförandet av 
kommissionens meddelande ”Tänk 
småskaligt först” – En ”Small Business 
Act” för Europa1 (småföretagsakten).
_______________
1 COM(2008)0394.

Or. en

Ändringsförslag 258
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företagens behov av att anpassa sig till 
en koldioxidsnål, klimatvänlig samt 
energi- och resurseffektiv ekonomi ska 
främjas när programmet genomförs.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 259
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företagens behov av att anpassa sig till 
en koldioxidsnål, klimatvänlig samt energi-
och resurseffektiv ekonomi ska främjas när 
programmet genomförs.

2. Företagens behov av att anpassa sig till 
en koldioxidsnål, klimatvänlig samt energi-
och resurseffektiv ekonomi ska främjas när 
programmet planeras och genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 260
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företagens behov av att anpassa sig till 
en koldioxidsnål, klimatvänlig samt energi-
och resurseffektiv ekonomi ska främjas när 
programmet genomförs.

2. Företagens behov av att anpassa sig till 
informationssamhället och till en 
koldioxidsnål, klimatvänlig samt energi-
och resurseffektiv ekonomi ska främjas när 
programmet genomförs.

Or. ro
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Ändringsförslag 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för programmets 
genomförande ska vara 0,5 procent av den 
fleråriga budgetramen, varav minst 
60 procent ska anslås till 
finansieringsinstrument.

Or. it

Motivering

Det slutgiltiga beloppet kommer att tilldelas beroende på resultaten av förhandlingarna om 
den fleråriga budgetramen. För att programmet ska bli effektivt måste minst 0,5 procent av 
den fleråriga budgetramen anslås till programmet och minst 60 procent av anslaget ska 
användas för att stödja små och medelstora företag.

Ändringsförslag 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för programmets 
genomförande ska vara
[2,522 miljarder euro], varav minst 
[1,4 miljarder euro/55,5 procent] ska 
anslås till finansieringsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 264
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för programmets 
genomförande ska vara
[2,522 miljarder euro], varav omkring
65 procent ska anslås till 
finansieringsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 265
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för programmets 
genomförande ska vara 
2,522 miljarder euro, varav minst
[1,4 miljarder euro/55,5 %] ska anslås till 
finansieringsinstrument.

Or. sl
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Ändringsförslag 266
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den finansieringsram som fastställs i 
denna förordning får också täcka sådana 
utgifter för förberedelser, övervakning, 
tillsyn, revision och utvärdering som är 
direkt nödvändiga för förvaltningen av 
programmet och förverkligandet av 
programmålen; detta gäller i synnerhet 
undersökningar, expertmöten, 
informations- och kommunikationsinsatser, 
bl.a. insatser för sprida information om 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de är förknippade med de allmänna målen i 
programmet, utgifter för IT-nät för 
informationsbearbetning och 
informationsutbyte samt alla andra utgifter 
för tekniskt och administrativt stöd som 
belastar kommissionen vid förvaltningen 
av programmet.

2. Den finansieringsram som fastställs i 
denna förordning får också täcka sådana 
utgifter för förberedelser, övervakning, 
tillsyn, revision och utvärdering som är 
direkt nödvändiga för förvaltningen av 
programmet och förverkligandet av 
programmålen; detta gäller i synnerhet 
undersökningar, expertmöten, 
informations- och kommunikationsinsatser, 
bl.a. insatser för sprida information om 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de är förknippade med de allmänna målen i 
programmet, utgifter för IT-nät för 
informationsbearbetning och 
informationsutbyte samt alla andra utgifter 
för tekniskt och administrativt stöd som 
belastar kommissionen vid förvaltningen 
av programmet. Utgifterna ska inte 
överstiga 5 % av värdet på 
finansieringsramen.

Or. ro

Ändringsförslag 267
Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tredjeländers deltagande Tredjeländers och de utomeuropeiska 
ländernas och territoriernas deltagande

Or. fr
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Ändringsförslag 268
Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Utomeuropeiska länder och territorier 
som avses i  rådets beslut [2001/822/EG 
av den 27 november 2001 om associering 
av de utomeuropeiska länderna och 
territorierna med Europeiska 
gemenskapen, ändrat genom beslut 
2007/249/EG av den 19 mars 2007]. 

Or. fr

Ändringsförslag 269
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder för att förbättra 
grundförutsättningarna för konkurrenskraft 
och hållbarhet för företagen i unionen

Åtgärder för att förbättra 
grundförutsättningarna för konkurrenskraft 
och hållbarhet för företagen i unionen, 
särskilt för mikroföretag samt små och 
medelstora företag.

Or. ro

Ändringsförslag 270
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska stödja åtgärder för att 
förbättra och stärka konkurrenskraften och 

1. Kommissionen ska stödja åtgärder för att 
förbättra och stärka konkurrenskraften och 



AM\905685SV.doc 107/130 PE491.338v01-00

SV

hållbarheten hos företagen i unionen, 
särskilt de små och medelstora företagen, 
så att effektiviteten och samstämmigheten 
hos de nationella strategierna för att främja 
konkurrenskraften, hållbarheten och 
tillväxten hos företagen i Europa förbättras.

hållbarheten hos företagen i unionen, 
särskilt de små och medelstora företagen, 
så att effektiviteten och samstämmigheten 
hos de nationella strategierna för att främja 
konkurrenskraften, konsolideringen, 
hållbarheten och tillväxten hos företagen i 
Europa förbättras, med särskild 
uppmärksamhet på att skapa företag i 
innovativa sektorer med hög 
utvecklingspotential och också genom att 
inrätta ursprungsmärkning (Made in ....).

Or. it

Motivering

Det bör i förordningen föreskrivas olika former av stöd i alla stadier i ett företags livscykel, 
även konsolideringsstadiet, som kan innebära omstrukturering och omorganisering för att bli 
mer konkurrenskraftig

Ändringsförslag 271
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska stödja åtgärder för att 
förbättra och stärka de finansieringsvillkor 
och den autonomi, konkurrenskraft och 
hållbarhet som behövs för stabil tillväxt 
och långsiktig utveckling för 
mikroföretagen och de små och 
medelstora företagen i unionen, så att 
effektiviteten och samstämmigheten hos de 
nationella strategierna för att främja och 
utveckla en ekonomisk balans i 
näringslivet i varje medlemsstat förbättras.

Or. pt

Ändringsförslag 272
Hermann Winkler



PE491.338v01-00 108/130 AM\905685SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 274
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 275
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 276
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får stödja åtgärder för att 
utveckla nya strategier för konkurrenskraft. 
Bland dessa åtgärder kan följande ingå:

2. Kommissionen ska stödja åtgärder för 
att utveckla nya strategier för företagens 
konkurrenskraft och hållbara utveckling 
samt åtgärder för att genomföra 
småföretagsakten för Europa.  Bland 
dessa åtgärder kan följande ingå:

Or. fr

Ändringsförslag 277
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får stödja åtgärder för att 
utveckla nya strategier för konkurrenskraft. 
Bland dessa åtgärder kan följande ingå:

2. Kommissionen får stödja åtgärder för att 
utveckla nya strategier för konkurrenskraft, 
som ett led i att främja de 
finansieringsvillkor som behövs för 
mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens stabila tillväxt och 
långsiktiga utveckling. Bland dessa 
åtgärder kan följande ingå:

Or. pt

Ändringsförslag 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får stödja åtgärder för att 
utveckla nya strategier för konkurrenskraft. 
Bland dessa åtgärder kan följande ingå:

2. Kommissionen ska stödja åtgärder för 
att utveckla nya strategier för företagens 
konkurrenskraft och hållbara utveckling 
samt åtgärder för att genomföra 
småföretagsakten för Europa. Bland dessa 
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åtgärder kan följande ingå:

Or. fr

Ändringsförslag 279
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Åtgärder dels för att ändra
utformningen, genomförandet och 
utvärderingen av politiska åtgärder som 
påverkar mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens tillväxt och 
långsiktiga utveckling, tillgång till 
marknader, konkurrenskraft och illojal 
konkurrens på grund av stora koncerners 
marknadsinflytande, vilket hotar 
mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens hållbarhet och 
överlevnad, bl.a. återhämtningsförmåga 
vid kriser, dels för att säkerställa såväl 
utvecklingen av lämpliga infrastrukturer, 
världsledande kluster och företagsnätverk, 
grundförutsättningar samt utvecklingen av 
hållbara produkter, tjänster och processer.

Or. pt

Ändringsförslag 280
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Åtgärder dels för att förbättra 
utformningen, genomförandet och 
utvärderingen av politiska åtgärder som 
påverkar företagens konkurrenskraft och 

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

hållbarhet, bl.a. återhämtningsförmåga vid 
kriser, dels för att säkerställa såväl 
utvecklingen av lämpliga infrastrukturer, 
världsledande kluster och företagsnätverk, 
samarbete mellan olika europeiska 
centrum för konkurrenskraft och deras 
ökade attraktionskraft,
grundförutsättningar samt utvecklingen av 
hållbara produkter, tjänster och processer 
och stöd till företagens sociala 
ansvarstagande.

Or. fr

Ändringsförslag 281
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Det bör i samband med utvecklingen av infrastruktur framhållas att logistik är en viktig faktor 
för konkurrenskraften.

Ändringsförslag 282
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Åtgärder för att förbättra utformningen, 
genomförandet och utvärderingen av 
politiska åtgärder som påverkar företagens 
konkurrenskraft och hållbarhet, utbyte av 
god praxis när det gäller 
grundförutsättningar och förvaltning av
världsledande kluster och företagsnätverk
och främjande av gränsöverskridande 
samarbete mellan kluster samt 
utvecklingen av hållbara produkter, tjänster 
och processer.

Or. en

Ändringsförslag 283
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 284
Vasilica Viorica Dăncilă
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 285
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Åtgärder för att rädda branscher som 
är i kris eller allvarligt hotas av 
likvidation, främst mikroföretag och små 
och medelstora företag i alla 
medlemsstater, med särskilda 
interventionsprogram och 
interventionsåtgärder, bl.a. inom 
närhandeln, byggsektorn, textilbranschen 
och metallindustrin. 

Or. pt

Ändringsförslag 286
Ioan Enciu



AM\905685SV.doc 115/130 PE491.338v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Åtgärder för att främja 
konkurrenskraften och hållbarheten hos 
unionens små och medelstora företag 
inom turistnäringen, bland annat genom 
att främja samarbete mellan 
medlemsstaterna genom utbyte av god 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 287
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Åtgärder för att stödja och förbättra 
de små och medelstora företagens 
representantorganisationers roll när de 
åtföljer och ger råd åt små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 288
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Åtgärder för att uppmuntra samarbete 
om utformningen av politiken och utbytet 
av bästa praxis mellan medlemsstaterna, 
andra länder som deltar i programmet och 
unionens huvudkonkurrenter, och för att 

b) Åtgärder för att uppmuntra samarbete 
om utformningen av politiken och utbytet 
av bästa praxis mellan medlemsstaterna, 
andra länder som deltar i programmet och 
unionens huvudkonkurrenter, och för att 
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hantera de internationella aspekterna på 
strategierna för att främja 
konkurrenskraften.

hantera de internationella aspekterna på 
strategierna för att främja 
konkurrenskraften, med fokus på 
mekanismer för skydd mot dumpad import 
från länder som inte är medlemmar i EU.

Or. it

Motivering

Förordningen bör föreskriva mekanismer för att skydda och värna europeiska små och 
medelstora företag mot illojal konkurrens från länder som inte är medlemmar i EU, i 
överensstämmelse med konkurrens- och frihandelslagstiftningen.

Ändringsförslag 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Åtgärder för att uppmuntra samarbete 
om utformningen av politiken och utbytet 
av bästa praxis mellan medlemsstaterna, 
andra länder som deltar i programmet och 
unionens huvudkonkurrenter, och för att 
hantera de internationella aspekterna på 
strategierna för att främja 
konkurrenskraften.

b) Åtgärder för att uppmuntra samarbete 
om utformningen av politiken och utbytet 
av bästa praxis mellan medlemsstaterna, 
andra länder som deltar i programmet och 
unionens viktigaste internationella
handelspartner.

Or. en

Ändringsförslag 290
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Åtgärder för att förbättra 
grundförutsättningarna, särskilt för små 
och medelstora företag, genom att minska 
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den administrativa bördan. Dessa 
åtgärder kan utgöras av, men inskränker 
sig inte till, följande:
– Inrättande av kvalitativa och 
kvantitativa nettominskningsmål 
samtidigt som man beaktar gällande 
lagstiftning liksom ny lagstiftning som 
kommer att träda i kraft efter det att målet 
fastställts.
– Inrättande av en oberoende expertgrupp 
som ska ge kommissionen råd om 
minskning av de administrativa bördorna 
som hänger samman med 
unionslagstiftningen.
– Information och utbyte om bästa praxis 
i samband med införlivande av EU-
lagstiftning i nationell lagstiftning, 
inbegripet en systematisk tillämpning av 
ett småföretagstest.

Or. en

Ändringsförslag 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Åtgärder för att uppmuntra samarbete 
om utbytet av bästa praxis mellan de 
berörda parterna.

Or. en

Ändringsförslag 292
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Stöd till utbyte av bästa praxis, 
samarbete och information mellan de små 
och medelstora företagens 
representantorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 293
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd till utarbetande av strategier för 
små och medelstora företag samt samarbete 
mellan beslutsfattarna, särskilt när syftet är 
att underlätta tillgången till programmen 
och åtgärderna för de små och medelstora 
företagen.

c) Stöd till utarbetande av strategier för 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag samt samarbete mellan 
beslutsfattarna, särskilt när syftet är att 
underlätta tillgången till programmen och 
åtgärderna för mikroföretagen samt de 
små och medelstora företagen.

Or. ro

Ändringsförslag 294
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd till utarbetande av strategier för 
små och medelstora företag samt samarbete
mellan beslutsfattarna, särskilt när syftet är 
att underlätta tillgången till programmen 
och åtgärderna för de små och medelstora 
företagen.

c) Stöd till utarbetande av strategier för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag samt samarbete mellan 
beslutsfattarna, särskilt när syftet är att 
gemenskapsmedel bevisligen ska 
överföras till och användas inom 
mikroföretag och små och medelstora 
företag, och underlätta tillgången till 
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programmen och åtgärderna för 
mikroföretagen och de små och 
medelstora företagen.

Or. pt

Ändringsförslag 295
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd till utarbetande av strategier för 
små och medelstora företag samt samarbete 
mellan beslutsfattarna, särskilt när syftet är 
att underlätta tillgången till programmen 
och åtgärderna för de små och medelstora 
företagen.

c) Stöd till utarbetande av strategier för 
små och medelstora företag, i nära 
samarbete med organisationer som 
företräder små och medelstora företag,
samt samarbete mellan beslutsfattarna, 
särskilt när syftet är att underlätta 
tillgången till programmen och åtgärderna 
för de små och medelstora företagen.

Or. de

Ändringsförslag 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd till utarbetande av strategier för 
små och medelstora företag samt samarbete 
mellan beslutsfattarna, särskilt när syftet är 
att underlätta tillgången till programmen 
och åtgärderna för de små och medelstora 
företagen.

c) Stöd till utarbetande av strategier för 
små och medelstora företag samt samarbete 
mellan beslutsfattarna och mellan 
beslutsfattarna och de små och 
medelstora företagens organisationer, 
särskilt när syftet är att underlätta 
tillgången till programmen och åtgärderna 
för de små och medelstora företagen.

Or. fr
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Ändringsförslag 297
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd till utarbetande av strategier för 
små och medelstora företag samt samarbete 
mellan beslutsfattarna, särskilt när syftet är 
att underlätta tillgången till programmen 
och åtgärderna för de små och medelstora 
företagen.

c) Stöd till utarbetande av strategier för 
små och medelstora företag samt samarbete 
mellan beslutsfattarna, det civila samhället 
och näringslivet, särskilt när syftet är att 
underlätta tillgången till programmen och 
åtgärderna för de små och medelstora 
företagen.

Or. en

Ändringsförslag 298
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd till utarbetande av strategier för 
små och medelstora företag samt samarbete 
mellan beslutsfattarna, särskilt när syftet är 
att underlätta tillgången till programmen 
och åtgärderna för de små och medelstora 
företagen.

c) Stöd till utarbetande av strategier för 
små och medelstora företag samt samarbete 
mellan beslutsfattarna, särskilt när syftet är 
att underlätta tillgången till programmen 
och åtgärderna för de små och medelstora 
företagen, i överensstämmelse med 
principerna i småföretagsakten och med 
särskild hänsyn till de lokala 
myndigheternas roll.

Or. it

Motivering

Hänsyn bör tas till småföretagen och principerna i småföretagsakten, särskilt ”tänk 
småskaligt först”. Lokala myndigheter bör också involveras, eftersom de känner till de lokala 
små och medelstora företagen och deras behov.
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Ändringsförslag 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd till utarbetande av strategier för 
små och medelstora företag samt samarbete 
mellan beslutsfattarna, särskilt när syftet är 
att underlätta tillgången till programmen 
och åtgärderna för de små och medelstora 
företagen.

c) Stöd till utarbetande av strategier för 
små och medelstora företag samt samarbete 
mellan beslutsfattarna, särskilt när syftet är 
att underlätta tillgången till programmen 
och åtgärderna för de små och medelstora 
företagen på europeisk, regional och 
nationell nivå, inbegripet Horisont 2020 
och strukturfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Åtgärder för att främja de små och 
medelstora företagens konkurrenskraft 
och hållbarhet i turistnäringen genom att 
uppmuntra skapandet av en gynnsam 
företagsutvecklingsmiljö inom sektorn 
och genom att främja samarbete mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Genom Lissabonfördraget framhävs vikten av turism samtidigt som unionen ges särskilda 
befogenheter på detta område och detta program kommer att genomföra dessa befogenheter. 
Av denna anledning bör texten vara utförligare.
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Ändringsförslag 301
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Stöd till små och medelstora företag 
vid tillämpning av lagstiftning, 
bedömning och förbättring av deras miljö-
och energiprestanda, höjning av deras 
kompetens och kvalifikationer samt 
utveckling av nya hållbara affärsmodeller 
och resurseffektiva värdekedjor.

Or. en

Ändringsförslag 302
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Stöd till sammanslutningar, inbegripet 
inrättandet av kluster, transnationella 
nätverk och utökning av de små och 
medelstora företagen.

Or. it

Ändringsförslag 303
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Åtgärder för att främja 
konkurrenskraften och hållbarheten hos 
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unionens små och medelstora företag 
inom turistnäringen, bland annat genom 
att främja samarbete mellan 
medlemsstaterna genom utbyte av god 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 304
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Stöd till 
nätverksarbete/erfarenhetsutbyte/utbyte 
av bästa praxis mellan de små och 
medelstora företagens 
representantorganisationer om 
genomförandet av småföretagsakten.

Or. en

Ändringsförslag 305
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Åtgärder för att tillämpa principen om 
att tänka småskaligt först och 
engångsprincipen från småföretagsakten.

Or. es

Ändringsförslag 306
Edit Herczog
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Stöd till utveckling av system för att 
hjälpa de europeiska medborgarna att 
starta företag och få tillträde till 
marknader utanför deras egen 
medlemsstat i syfte att bättre utnyttja den 
europeiska inre marknadens möjligheter.

Or. hu

Ändringsförslag 307
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Stöd till privata företag, främst små 
och medelstora företag, måste prioriteras 
för att introducera miljöinnovativa idéer 
på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 308
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Inrättande av ett europeiskt 
kunskapsbaserat system för e-lärande för 
företagen på samtliga språk i de 
27 medlemsstaterna, tillsammans med en 
förteckning över rådgivare och en 
rådgivningsplattform på internet, som ska 
göra det möjligt att snabbt och enkelt få 
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tillgång till medlemsstatsspecifik 
information.

Or. hu

Ändringsförslag 309
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Åtgärder för att främja de små och 
medelstora företagens konkurrenskraft 
och hållbarhet i turistnäringen genom att 
uppmuntra skapandet av en gynnsam 
företagsutvecklingsmiljö inom sektorn 
och genom att främja samarbete mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Turismen är en betydande ekonomisk sektor i unionen och företagen i sektorn ger ett 
väsentligt bidrag till tillväxt och sysselsättning.

Ändringsförslag 310
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får stödja initiativ som 
ska påskynda uppkomsten av 
konkurrenskraftiga branscher genom 
sektorsövergripande insatser på områden 
som präglas av en hög andel små och 
medelstora företag och som i hög grad 
bidrar till unionens BNP. Sådana åtgärder 
ska stimulera såväl utvecklingen av nya 

3. Kommissionen får stödja initiativ som 
ska påskynda uppkomsten av 
konkurrenskraftiga branscher genom 
sektorsövergripande insatser på områden 
som präglas av en hög andel mikroföretag 
och små och medelstora företag och som i 
hög grad bidrar till medlemsstaternas och
unionens BNP. Sådana åtgärder ska 
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marknader som tillgången på varor och 
tjänster som baserar sig på de mest 
konkurrenskraftiga affärsmodellerna 
eller på modifierade värdekedjor. 
Åtgärderna ska omfatta initiativ för att
förbättra produktiviteten, 
resurseffektiviteten, hållbarheten och 
företagens sociala ansvar.

stimulera såväl utvecklingen av den 
nationella produktionen, förbättra 
produktiviteten, resurseffektiviteten, 
hållbarheten och företagens sociala ansvar, 
och möjliggöra den ekonomiska tillväxt 
som är av yttersta vikt för att hantera de 
sociala problem som uppstått till följd av 
den systemiska krisen, särskilt för länder 
med svagare ekonomi.

Or. pt

Ändringsförslag 311
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får stödja initiativ som 
ska påskynda uppkomsten av 
konkurrenskraftiga branscher genom 
sektorsövergripande insatser på områden 
som präglas av en hög andel små och 
medelstora företag och som i hög grad 
bidrar till unionens BNP. Sådana åtgärder 
ska stimulera såväl utvecklingen av nya 
marknader som tillgången på varor och 
tjänster som baserar sig på de mest 
konkurrenskraftiga affärsmodellerna eller 
på modifierade värdekedjor. Åtgärderna 
ska omfatta initiativ för att förbättra 
produktiviteten, resurseffektiviteten, 
hållbarheten och företagens sociala ansvar.

3. Kommissionen får stödja initiativ som 
ska påskynda uppkomsten av 
konkurrenskraftiga branscher genom 
sektorsövergripande insatser på områden 
som präglas av en hög andel mikroföretag 
samt små och medelstora företag och som i 
hög grad bidrar till ökad sysselsättning och 
till unionens BNP. Sådana åtgärder ska 
stimulera såväl utvecklingen av nya 
marknader som tillgången på varor och 
tjänster som baserar sig på de mest 
konkurrenskraftiga affärsmodellerna eller 
på modifierade värdekedjor. Åtgärderna 
ska omfatta initiativ för att förbättra 
produktiviteten, resurseffektiviteten, 
hållbarheten och företagens sociala ansvar.

Or. ro

Ändringsförslag 312
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får stödja initiativ som 
ska påskynda uppkomsten av 
konkurrenskraftiga branscher genom 
sektorsövergripande insatser på områden 
som präglas av en hög andel små och 
medelstora företag och som i hög grad 
bidrar till unionens BNP. Sådana åtgärder 
ska stimulera såväl utvecklingen av nya 
marknader som tillgången på varor och 
tjänster som baserar sig på de mest 
konkurrenskraftiga affärsmodellerna eller 
på modifierade värdekedjor. Åtgärderna 
ska omfatta initiativ för att förbättra 
produktiviteten, resurseffektiviteten, 
hållbarheten och företagens sociala ansvar.

3. Kommissionen får stödja initiativ som 
ska påskynda uppkomsten av 
konkurrenskraftiga branscher genom 
sektorsövergripande insatser på områden 
som präglas av en hög andel små och 
medelstora företag och som i hög grad 
bidrar till unionens BNP och framväxten 
av innovativa näringar, såsom kreativa
näringar med koppling till 
IKT-innovationer. Sådana åtgärder ska 
stimulera såväl utvecklingen av nya 
marknader som tillgången på varor och 
tjänster som baserar sig på de mest 
konkurrenskraftiga affärsmodellerna eller 
på modifierade värdekedjor. Åtgärderna 
ska omfatta initiativ för att förbättra 
produktiviteten, resurseffektiviteten, 
hållbarheten och företagens sociala ansvar.

Or. it

Motivering

För att öka de europeiska små och medelstora företagens konkurrenskraft bör de innovativa 
och kreativa näringarna framhållas.

Ändringsförslag 313
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får stödja initiativ som 
ska påskynda uppkomsten av 
konkurrenskraftiga branscher genom 
sektorsövergripande insatser på områden 
som präglas av en hög andel små och 
medelstora företag och som i hög grad 
bidrar till unionens BNP. Sådana åtgärder 
ska stimulera såväl utvecklingen av nya 
marknader som tillgången på varor och 

3. Kommissionen ska stödja initiativ som 
ska påskynda uppkomsten av 
konkurrenskraftiga branscher. Sådana 
åtgärder ska stimulera såväl utvecklingen 
av nya marknader som tillgången på varor 
och tjänster som baserar sig på de mest 
konkurrenskraftiga affärsmodellerna, 
förbättrade produkter och processer, 
förändrade organisationsstrukturer eller 
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tjänster som baserar sig på de mest 
konkurrenskraftiga affärsmodellerna eller
på modifierade värdekedjor. Åtgärderna 
ska omfatta initiativ för att förbättra 
produktiviteten, resurseffektiviteten, 
hållbarheten och företagens sociala 
ansvar.

modifierade värdekedjor. Åtgärderna ska 
omfatta initiativ för att förbättra 
produktiviteten, hållbarheten, i synnerhet 
resurs- och energieffektiviteten och
företagens sociala ansvar. Åtgärderna ska 
främja användningen av nya 
affärsmodeller såväl som en kommersiell 
användning av relevanta idéer till nya 
produkter och tjänster.

Or. en

Motivering

Åtgärderna bör vara inriktade på sektorsöverskridande initiativ som gynnar så många små 
och medelstora företag som möjligt. Utöver konkurrenskraftiga affärsmodeller och 
modifierade värdekedjor kan uppkomsten av konkurrenskraftiga industrier gynnas av 
förbättrade produkter och processer och förändrade organisationsstrukturer.

Ändringsförslag 314
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får stödja initiativ som 
ska påskynda uppkomsten av 
konkurrenskraftiga branscher genom 
sektorsövergripande insatser på områden 
som präglas av en hög andel små och 
medelstora företag och som i hög grad 
bidrar till unionens BNP. Sådana åtgärder 
ska stimulera såväl utvecklingen av nya 
marknader som tillgången på varor och 
tjänster som baserar sig på de mest 
konkurrenskraftiga affärsmodellerna eller 
på modifierade värdekedjor. Åtgärderna 
ska omfatta initiativ för att förbättra 
produktiviteten, resurseffektiviteten, 
hållbarheten och företagens sociala ansvar.

3. Kommissionen får stödja initiativ som 
ska påskynda uppkomsten av 
konkurrenskraftiga branscher på områden 
som präglas av en hög andel små och 
medelstora företag och som i hög grad 
bidrar till unionens BNP. Sådana åtgärder 
ska stimulera såväl utvecklingen av nya 
marknader som tillgången på varor och 
tjänster som baserar sig på de mest 
konkurrenskraftiga affärsmodellerna eller 
på modifierade värdekedjor. Åtgärderna 
ska omfatta initiativ för att förbättra 
produktiviteten, resurseffektiviteten, 
hållbarheten och företagens sociala ansvar.

Or. en
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Motivering

Det finns ingen anledning att begränsa detta till endast sektorsövergripande insatser.

Ändringsförslag 315
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen får också stödja 
sektorspecifika åtgärder för dessa 
ändamål, inom områden som präglas av 
en hög andel små och medelstora företag 
och som i hög grad bidrar till unionens 
BNP, t.ex. turistnäringen och 
formgivningsbaserade 
konsumentvarusektorer.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör ges möjlighet att stödja sektorsspecifika initiativ.

Ändringsförslag 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen får också stödja 
sektorspecifika åtgärder för dessa 
ändamål, inom områden som präglas av 
en hög andel små och medelstora företag 
och som i hög grad bidrar till unionens 
BNP, t.ex. turistnäringen och 
formgivningsbaserade 
konsumentvarusektorer.
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Or. en

Motivering

Kommissionen bör ges möjlighet att stödja sektorsspecifika initiativ.

Ändringsförslag 317
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska ansvara för att ta 
fram indikatorer för de små och 
medelstora företagens entreprenörskap 
och samla in uppgifter som hänger 
samman därmed. Uppgifterna ska samlas 
in lokalt och sammanställas på europeisk 
nivå för att man ska kunna jämföra 
uppgifterna och få kännedom om bra 
lösningar och vad som fungerar mindre 
bra. 

Or. it

Motivering

För att utveckla strategier som gynnar små och medelstora företag måste man ha indikatorer 
som gör det möjligt att sammanställa uppgifter och jämföra dem för att undvika sådant som 
inte fungerar.


