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Ændringsforslag 318
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 319
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 321
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen bidrager til at fremme 
iværksætteri ved at forbedre de 
rammebetingelser, der har betydning for 
udviklingen af iværksætteri, at 
harmonisere gældende lovgivning og 
reducere de bureaukratiske omkostninger, 
der afholdes af SMV'er i de enkelte 
medlemsstater. Kommissionen støtter op 
om et erhvervsmiljø, der er attraktivt for 
virksomheders udvikling, vækst og 
konsolidering.

Or. it

Begrundelse

Virksomheder skal også modtage støtte i perioderne efter opstarten ved at styrke deres 
position på markedet (konsolidering) ved hjælp af konkurrencedygtig 
reorganisering/omstrukturering for at håndtere nye udfordringer i økonomien og også ved at 
harmonisere lovgivningen.
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Ændringsforslag 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen bidrager til at fremme 
iværksætteri ved at forbedre de 
rammebetingelser, der har betydning for 
udviklingen af iværksætteri. 
Kommissionen støtter op om et 
erhvervsmiljø, der er attraktivt for 
virksomheders udvikling og vækst, med 
særlig opmærksomhed på SMV'ers 
strategier og behov.

Or. en

Ændringsforslag 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 324
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iværksættere, nye og potentielle 
iværksættere, kvindelige iværksættere, 
håndværkere og særlige målgrupper.

Or. fr

Ændringsforslag 325
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Der er særlig fokus på unge 
iværksættere, nye og potentielle 
iværksættere og kvindelige iværksættere 
samt særlige målgrupper, som f.eks. 
iværksættere mellem 30 og 60 år, der er 
ramt af krisen.

Or. it

Begrundelse

Den økonomiske krise har i betydeligt omfang ramt iværksættere på over 50 år. De bør derfor 
medtages i de kategorier, som Kommissionen særligt bør fokusere på.

Ændringsforslag 326
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 327
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Der er særlig fokus på unge 
iværksættere, nye og potentielle 
iværksættere og kvindelige iværksættere 
samt særlige målgrupper, som f.eks. 
migranter, socialt dårligt stillede eller 
udsatte grupper som f.eks. handicappede 
personer.

Or. en

Ændringsforslag 328
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Der er særlig fokus på unge 
iværksættere, nye og potentielle 
iværksættere og kvindelige iværksættere 
samt særlige målgrupper, herunder ældre 
iværksættere, hvis erfaring og uformelle 
netværk kan vise sig at være af uvurderlig 
betydning.

Or. en

Begrundelse

Ældre borgeres rolle inden for iværksætteri bør ikke undervurderes.  Som følge af deres 
erfaring og kontakter kan ældre borgere yde et betydeligt bidrag til opstart af virksomheder 
og dermed blive aktive medlemmer af et aldrende samfund.
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Ændringsforslag 329
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 330
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Der er særlig fokus på unge 
iværksættere, nye og potentielle 
iværksættere og kvindelige iværksættere 
samt derfor på særlige organer med 
specialviden, der støtter dem.

Or. hu

Ændringsforslag 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan fremme 
oprettelsen af infrastrukturnet til 
udnyttelse af kunsthåndværk, deres 
færdigheder og traditionelle teknikker, 
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der er relateret til kulturvarven og 
luksusvaresektoren.

Or. en

Ændringsforslag 332
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger i medlemsstaterne til at 
skabe iværksætteruddannelser, -
kompetencer og -holdninger, særligt blandt 
potentielle og nye iværksættere.

3. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger i medlemsstaterne og 
regionerne til at skabe 
iværksætteruddannelser, -kompetencer og -
holdninger også på lokalt plan, særligt 
blandt potentielle og nye iværksættere, 
herunder ved hjælp af coaching og 
mentorordninger for iværksættere 
(svarende til en midlertidig ledelsesfigur).

Or. it

Begrundelse

Der bør henvises til vellykkede igangværende regionale initiativer til fremme af væksten af 
virksomheder gennem mentorordninger (coaching, rådgivning, etc.) af fagfolk uden for 
virksomheden.

Ændringsforslag 333
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger i medlemsstaterne til at 
skabe iværksætteruddannelser, -
kompetencer og -holdninger, særligt blandt 
potentielle og nye iværksættere.

3. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger i medlemsstaterne til at 
skabe iværksætteruddannelser, -
kompetencer og -holdninger, særligt blandt 
potentielle og nye iværksættere såvel som 
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programmer for fremme af selvstændig 
virksomhed og adgangen til iværksætteri 
blandt unge, der ønsker at blive 
iværksættere.

Or. hu

Ændringsforslag 334
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger i medlemsstaterne til at 
skabe iværksætteruddannelser, -
kompetencer og -holdninger, særligt blandt 
potentielle og nye iværksættere.

3. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger i medlemsstaterne til at 
skabe iværksætteruddannelser, -
kompetencer og -holdninger, særligt blandt 
potentielle og nye iværksættere såvel som 
fremme af initiativer, der giver tidligere 
iværksættere, som er gået konkurs, en 
chance til.

Or. en

Ændringsforslag 335
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen støtter 
iværksætterforanstaltninger, der er 
målrettet SMV'er i turismesektoren for at 
fremme god bæredygtig turisme, navnlig 
ved at finde frem til bedste praksis, der 
kan give fordele til visse sektorer som 
f.eks. strand- og kystturisme.

Or. it
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Ændringsforslag 336
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der skal tages særlig hensyn til at 
bekæmpe ungdomsarbejdsløshed ved at 
motivere unge arbejdsløse til at blive 
selvstændige og iværksættere ved at tage 
hensyn til målgruppens specialisering og 
gøre brug af den specialviden om 
målgruppen, der findes i organisationer, 
som beskæftiger sig med udvikling af 
unges virksomheder.

Or. hu

Ændringsforslag 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen kan styrke 
uddannelsen af mulige iværksættere ved 
hjælp af programmet for livslang læring 
og "Erasmus for alle"-programmet for at 
forbedre deres teknologiske kapacitet og 
virksomhedsledelse.

Or. en

Ændringsforslag 338
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen vil støtte 
kapacitetsopbygning i de formidlende 
SMV-organisationer med henblik på at 
forbedre kvaliteten af og adgangen til 
VSA-rådgivning til små og mellemstore 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 339
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Kommissionen kan støtte 
medlemsstaternes foranstaltninger for at 
indføre skattelettelser for SMV'er.

Or. it

Begrundelse

I denne krisetid skal alle foranstaltninger, herunder dem på nationalt plan, der kan bistå 
virksomhederne med at vokse og konsolidere, fremmes.

Ændringsforslag 340
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Kommissionen støtter oprettelsen af 
universitetssektorens spin-off-
virksomheder og 
virksomhedsacceleratorer og 
-inkubatorer.
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Or. it

Begrundelse

Den rolle, som universiteter kan spille for oprettelsen af nye virksomheder og ved at komme 
med ideer, bør udvikles og konsolideres.

Ændringsforslag 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen skal støtte 
foranstaltninger, der har til formål at 
forbedre adgangen til finansiering for 
SMV'er i opstarts-, vækst- og 
overdragelsesfasen, som supplement til 
medlemsstaternes brug af finansielle 
instrumenter til SMV'er på nationalt og 
regionalt og lokalt plan. Med henblik på at 
sikre komplementaritet koordineres disse 
tiltag tæt med dem, der iværksættes inden 
for rammerne af samhørighedspolitikken, 
Horisont 2020 og på nationalt, regionalt 
eller lokalt plan. Sådanne foranstaltninger 
har til hensigt at stimulere adgangen til 
både egenkapital og lånekapital.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelse til ændringsforslag 41 (udkast til betænkning): Finansielle instrumenter under dette 
program bør supplere eksisterende ordninger på nationalt, regionalt og lokalt plan. Ud over 
de nationale og regionale myndigheder spiller også lokale myndigheder som f.eks. byer en 
vigtig rolle for at fremme adgang til finansiering for SMV'er.

Ændringsforslag 342
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 343
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 344
Henri Weber, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 345
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

blive tæt koordineret med dem, der påtages 
inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken og på nationalt 
plan. Sådanne foranstaltninger har til 
hensigt at stimulere adgangen til både 
egenkapital og lånekapital.

Or. de

Ændringsforslag 346
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen skal støtte 
foranstaltninger, der har til formål at 
forbedre adgangen til finansiering for 
SMV'er i opstarts- og vækstfasen, som 
supplement til medlemsstaternes brug af 
finansielle instrumenter til SMV'er på 
nationalt og regionalt plan. Med henblik på 
at sikre komplementaritet vil disse 
foranstaltninger blive tæt koordineret med 
dem, der påtages inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken, Horisont 2020 og 
på nationalt plan. Sådanne foranstaltninger 
har til hensigt at stimulere adgangen til 
både egenkapital og lånekapital.

Or. en

Ændringsforslag 348
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen skal støtte 
foranstaltninger, der har til formål at 
forbedre adgangen til finansiering for 
SMV'er i opstarts- og vækstfasen, som 
supplement til medlemsstaternes brug af 
finansielle instrumenter til SMV'er på 
nationalt og regionalt plan. Med henblik på 
at sikre komplementaritet koordineres disse 
tiltag tæt med dem, der iværksættes inden 
for rammerne af Horisont 2020, 
samhørighedspolitikken, og på nationalt og 
regionalt plan. Sådanne foranstaltninger 
har til hensigt at stimulere adgangen til og 
anvendelsen af startkapital, kapital fra 
virksomhedsengle, egenkapital, ansvarlig 
lånekapital og lånefinansiering.
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Or. en

Ændringsforslag 349
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Som en del af de foranstaltninger, der 
henvises til i stk. 1 i denne artikel, skal 
Kommissionen, med forbehold for 
efterspørgslen i markedet, udvikle tiltag til 
at forbedre den grænseoverskridende og 
multinationale finansiering og derved 
hjælpe SMV'erne med at internationalisere 
deres aktiviteter i overensstemmelse med 
unionslovgivningen.

2. Som en del af de foranstaltninger, der 
henvises til i stk. 1 i denne artikel, skal 
Kommissionen, med forbehold for 
efterspørgslen i markedet, udvikle tiltag til 
at forbedre den grænseoverskridende og 
multinationale finansiering og derved 
hjælpe SMV'erne med at internationalisere 
deres aktiviteter eller indgå alliancer og 
fusioner med andre SMV'er
overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Or. it

Begrundelse

Dette bør fremmes, at SMV'er slutter sig sammen med andre SMV'er, hvis en større størrelse 
kan medføre en merværdi.

Ændringsforslag 350
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at udfylde hullerne i 
finansieringen i virksomhedernes 
livscyklus er der et behov for at yde støtte 
til nystartede, innovative virksomheder for 
at komme ind i en vækstfase snarest 
muligt og fremme fremskridtet i 
nystartede virksomheder, så de når et 
niveau, hvor de kan tiltrække kapital. 
Dette vil blive fremmet af nye projekter, 
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der er klar til at modtage seed-kapital og 
risikovillig kapital snarest muligt, hvor 
målet er at fremme væksten i markedet for 
risikovillig kapital og dermed 
virksomhederne (og EU's økonomi).

Or. hu

Ændringsforslag 351
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Som led i initiativerne til forbedret 
adgang til finansiering vil aktiviteterne 
sikre, at adgangen til finansielle 
instrumenter ledsages af passende 
vejledning om adgangen til 
mentormuligheder, coachingordninger og 
ydelse af vidensbaserede serviceydelser til 
virksomhederne, der kan være afgørende 
for at sikre adgang til midlerne.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nok at stille finansielle instrumenter til rådighed for SMV'er uden at give dem 
adgang til passende mentorordninger og rådgivning. Kvalifikationer og lederevner (f.eks. 
med henblik på at udarbejde en god forretningsplan) kan være ligeså afgørende som 
adgangen til finansiering. Muligheden for finansiering via finansielle instrumenter bør om 
nødvendigt ledsages af muligheder for coaching og mentorordninger.

Ændringsforslag 352
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Som led i foranstaltningerne i stk. 1, 
undersøger Kommissionen mulighederne 
for at støtte, udvikle eller udarbejde 
innovative finansielle instrumenter, der 
kan være til fordel for SMV'er, som f.eks. 
crowdfunding i samråd med relevante 
interessenter, herunder repræsentative 
SMV-organisationer.

Or. en

Begrundelse

Crowdfunding giver mulighed for en større kreds af mindre investorer at investere i projekter 
og små virksomheder som regel via internetportaler. I De Forenede Stater vedtoges Jumpstart 
Our Business Startups Act eller JOBS Act med henblik på at fremme finansiering af små 
virksomheder og etablere en lovgivningsmæssig ramme for crowdfunding ved at skabe en 
balance mellem investorbeskyttelse og fremme af økonomisk vækst.

Ændringsforslag 353
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bilag II indeholder detaljerede 
oplysninger om de foranstaltninger, der 
henvises til i stk. 1 i denne artikel.

3. Artikel 14, stk. 1a, indeholder 
detaljerede oplysninger om de 
foranstaltninger, der henvises til i stk. 1 i 
denne artikel.

Or. sl

Ændringsforslag 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til at forbedre adgangen til 
markederne

Foranstaltninger til at forbedre adgangen til 
markederne og støttetjenester

Or. fr

Ændringsforslag 355
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Begrundelse

Der bør skelnes mellem foranstaltninger til forbedring af adgangen til markederne og 
foranstaltninger vedrørende information, rådgivning og overvågning til virksomheder. Det 
foreslås derfor, at artikel 9 deles op i to separate artikler.

Ændringsforslag 356
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på løbende at forbedre 
konkurrenceevnen og adgangen til 
markederne for Unionens virksomheder, 
opretholder Kommissionen sin støtte til 
Enterprise Europe-netværket. Enterprise 
Europe-netværket skal ikke erstatte eller 
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overlappe, men supplere aktiviteterne i de 
eksisterende SMV-organisationer og 
mikrovirksomheders organisationer og 
fortrinsvist placeres i repræsentative 
SMV-organisationer. Metoderne til dets 
territoriale gennemførelse bør afspejle 
SMV'ernes mangfoldighed og bør føre til 
synergier og sammenhæng med den rolle, 
som allerede spilles af repræsentative 
SMV-organisationer.

Or. en

Begrundelse

Entreprise Europe-netværket bør være et virksomhedsnetværk, men i mange områder 
inddrages repræsentative SMV-organisationer ikke, og det er dermed ikke muligt at etablere 
netværk mellem virksomhederne og virksomhedernes organisationer.

Ændringsforslag 357
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på løbende at forbedre 
konkurrenceevnen og adgangen til 
markederne for Unionens virksomheder, 
opretholder Kommissionen sin støtte til 
Enterprise Europe-netværket. Netværkets 
fremtidige aktiviteter bør videreføre, 
videreudbygge og styrke dets nuværende 
aktiviteter. Netværket skal yde integrerede 
erhvervsstøttetjenester til europæiske 
SMV'er, som ønsker undersøge 
muligheder i det indre marked og i 
tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Netværkets erfaringer og ekspertise bør anvendes til yderligere at forbedre dets støtte til 
SMV'er i fremtiden. Herudover vil det være nyttigt med en mere detaljeret beskrivelse af, hvad 
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der er planlagt.

Ændringsforslag 358
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på løbende at forbedre 
konkurrenceevnen og adgangen til 
markederne for Unionens virksomheder, 
opretholder Kommissionen sin støtte til 
Enterprise Europe-netværket. Det skal 
imidlertid vurdere sin effektivitet, styring 
og geografiske fordeling med henblik på 
at forbedre SMV'ers anvendelse af de 
foreslåede tjenester, forbedre 
inddragelsen af relevante interessenter i 
netværkets styring såvel som sikre en 
mere afbalanceret geografisk fordeling.

Or. en

Ændringsforslag 359
Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på løbende at forbedre 
konkurrenceevnen og adgangen til 
markederne for virksomheder i Unionen 
og i de oversøiske lande og territorier, der 
er knyttet til Unionen, opretholder 
Kommissionen sin støtte til Enterprise 
Europe-netværket.

Or. fr
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Ændringsforslag 360
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på løbende at forbedre 
konkurrenceevnen og adgangen til 
markederne for Unionens virksomheder, 
udvider Kommissionen yderligere sin 
støtte til Enterprise Europe-netværket uden 
dog, at dette fører til unødvendig 
overlapning.

Or. de

Ændringsforslag 361
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med henblik på løbende at forbedre 
konkurrenceevnen og adgangen til 
markederne for Unionens virksomheder, 
opretholder Kommissionen sin støtte til 
Enterprise Europe-netværket ved at 
kontrollere, hvor effektive netværkets 
interessenter har været på lokalt plan.

Or. it

Ændringsforslag 362
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Foranstaltningerne under netværket 
kan omfatte, men er ikke begrænset til, 
følgende:
a) informations- og rådgivningstjenester 
vedrørende EU-initiativer og -lovgivning
b) støtte til forbedring af ledelseskapacitet 
med henblik på at øge SMV'ers 
konkurrenceevne
c) støtte til forbedring af SMV'ers 
finansielle viden
d) støtte til at øge SMV'ers adgang til 
ekspertise inden for energieffektivitet, 
klimaforhold og miljø
e) fremme af andre EU-
finansieringskilder
f) hjælp til grænseoverskridende erhvervs-
, FoU-, teknologi- og 
innovationspartnerskaber
g) etablering af en kommunikationskanal 
mellem SMV'er og Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Det vil være nyttigt at indføre en beskrivelse af netværkets mulige opgaver, men uden at være
for bindende og give mulighed for tilpasninger til den fremtidige udvikling.

Ændringsforslag 363
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger til at forbedre SMV'ernes 
adgang til det indre marked, herunder 
tilvejebringelse af information og 
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bevidstgørelse. bevidstgørelse. Den skal bl.a. yde støtte til 
SMV'er via deres repræsentative 
organisationer på europæisk eller 
nationalt plan, navnlig tiltag, der har til 
formål at:
- gennemføre programmet
- bringe SMV'er i overensstemmelse med 
EU-lovgivningen
- lette SMV'ers adgang til EU-
programmer og -finansiering
- finde frem til god praksis og samarbejde 
mellem disse organisationer.

Or. fr

Ændringsforslag 364
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen kan støtte 
foranstaltninger til at forbedre SMV'ernes 
adgang til det indre marked, herunder 
tilvejebringelse af information og 
bevidstgørelse og foranstaltninger til at 
fremme SMV'ers deltagelse i processen 
med at udarbejde og tilpasse europæiske 
krav og normer, såvel som 
virksomhedernes overholdelse af disse.

Or. es

Ændringsforslag 365
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2



AM\908222DA.doc 27/107 PE492.830v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen støtter foranstaltninger 
til at forbedre SMV'ernes adgang til det 
indre marked, herunder tilvejebringelse af 
information og bevidstgørelse. Den skal 
også støtte SMV'ers repræsentative 
organisationers øgede deltagelse i 
udvikling af det indre markeds politiske 
initiativer som f.eks. offentlige indkøb, 
standardiseringsprocesser og ordninger 
for intellektuel ejendomsret.

Or. en

Ændringsforslag 366
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 367
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 368
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 369
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen tager ved 
gennemførelsen af denne artikel særlig 
hensyn til små virksomheder og 
mikrovirksomheder og til sammenhængen 
i foranstaltningerne, der gennemføres 
under stk. 1 og 2.

Or. fr

Ændringsforslag 370
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3



AM\908222DA.doc 29/107 PE492.830v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Særlige foranstaltninger har til hensigt at 
lette SMV'ernes adgang til markederne 
uden for Unionen og styrke de eksisterende 
støttetjenester på disse markeder. For at 
undgå overlapning vil Kommissionen 
først gøre status over de eksisterende 
rådgivningstjenester på dette område, 
inden der udvikles nye 
rådgivningstjenester. SMV-
organisationerne vil som et næste skridt 
blive konsulteret for at sikre 
virksomhedernes behov. SMV'erne kan 
modtage støtte via programmet hvad angår 
standarder og immaterielle rettigheder i 
andre bestemte tredjelande.

Or. de

Ændringsforslag 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Særlige foranstaltninger kan tage sigte 
på at lette SMV'ernes adgang til 
markederne uden for Unionen, herunder 
navnlig ved at tilvejebringe information 
om hindringer for markedsadgang og 
forretningsmuligheder og ved at forbedre
støttetjenesterne, når det gælder 
information om standarder, offentlige
indkøb og immaterielle i andre bestemte 
tredjelande. Disse foranstaltninger skal 
supplere, men ikke overlappe centrale 
handelsfremmende aktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 372
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Særlige foranstaltninger har til hensigt at 
lette SMV'ernes adgang til markederne 
uden for Unionen og styrke de eksisterende 
støttetjenester på disse markeder, som 
f.eks. tilvejebringelse af 
diagnoseværktøjer, udbredelse af 
information og støtte for at gøre det 
muligt for disse virksomheder at fortsætte 
deres internationale aktiviteter. SMV'erne 
kan modtage støtte via programmet hvad 
angår standarder og immaterielle 
rettigheder i andre bestemte tredjelande.
Denne støtte har til formål at dække alle 
SMV'ers behov, uanset om de er 
førstegangsekportører, lejlighedsvise 
eksportører eller mangeårige eksportører.

Or. fr

Ændringsforslag 373
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AM\908222DA.doc 31/107 PE492.830v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Det vil være nyttigt at indføre en mere detaljeret beskrivelse af netværkets mulige aktiviteter 
for at støtte SMV'ernes internationalisering, men uden at være for bindende og give mulighed 
for tilpasninger til den fremtidige udvikling.

Ændringsforslag 374
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Virksomhederne bør støttes, når de forsøger at komme ind på det indre marked og markeder 
uden for EU. Kendskab til toldprocedurer sammen med reorganisering, der er baseret på god 
praksis, vil begrænse farerne ved at forvride handlen med varer og tjenesteydelser.

Ændringsforslag 375
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Programmets foranstaltninger kan være 
rettet mod at fremme internationalt 
industrisamarbejde, herunder dialog med 

4. Programmets tiltag kan være rettet mod 
at fremme internationalt 
industrisamarbejde og samarbejde i 
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tredjelande på industri- og 
forskriftsområdet. Særlige foranstaltninger 
kan have til formål at mindske forskellene 
mellem Unionen og andre lande i 
reguleringsrammer for industrielle 
produkter, vedrørende industriel politik 
eller forbedring af erhvervsmiljøet.

servicesektoren, der er relateret til 
virksomheden, herunder dialog med 
tredjelande på industri- og
forskriftsområdet. Særlige foranstaltninger 
kan have til formål at mindske forskellene 
mellem Unionen og andre lande i 
reguleringsrammer for industrielle 
produkter og tjenesteydelser, vedrørende 
industriel politik eller forbedring af 
erhvervsmiljøet.

Or. it

Begrundelse

Formålet er at tilpasse foranstaltninger og indikatorer for at inddrage COSME-programmets 
konsekvensanalyse, som har til formål at støtte service- og turismevirksomheder såvel som 
industrivirksomheder.

Ændringsforslag 376
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Programmets foranstaltninger kan være 
rettet mod at fremme internationalt 
industrisamarbejde, herunder dialog med 
tredjelande på industri- og 
forskriftsområdet. Særlige foranstaltninger 
kan have til formål at mindske forskellene 
mellem Unionen og andre lande i 
reguleringsrammer for industrielle 
produkter, vedrørende industriel politik 
eller forbedring af erhvervsmiljøet.

4. Programmets foranstaltninger kan være 
rettet mod at fremme internationalt 
industrisamarbejde, herunder dialog og 
gensidige foranstaltninger med 
tredjelande på industri- og 
forskriftsområdet. Særlige foranstaltninger 
kan have til formål at mindske forskellene 
mellem Unionen og andre lande i 
reguleringsrammer for industrielle 
produkter, vedrørende industriel politik 
eller forbedring af erhvervsmiljøet.

Or. fr

Begrundelse

EU's foranstaltninger bør bestræbe sig på nøje at anvende princippet om gensidighed for at 
sikre reel lige adgang til det europæiske marked.
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Ændringsforslag 377
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Programmets foranstaltninger kan være 
rettet mod at fremme internationalt 
industrisamarbejde, herunder dialog med 
tredjelande på industri- og 
forskriftsområdet. Særlige foranstaltninger 
kan have til formål at mindske forskellene 
mellem Unionen og andre lande i 
reguleringsrammer for industrielle
produkter, vedrørende industriel politik 
eller forbedring af erhvervsmiljøet.

4. Programmets foranstaltninger kan være 
rettet mod at fremme internationalt 
samarbejde, herunder dialog med 
tredjelande på industri- og 
forskriftsområdet. Særlige foranstaltninger 
kan have til formål at mindske forskellene
mellem Unionen og andre lande i 
reguleringsrammer for produkter, 
vedrørende virksomhedspolitik eller 
forbedring af erhvervsmiljøet.

Or. en

Begrundelse

Ordet "industriel" bør udgå. Der er ingen grund til at begrænse disse foranstaltninger til 
industrielt samarbejde, industrielle produkter og industriel politik.

Ændringsforslag 378
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen vil støtte 
foranstaltninger til at sikre deltagelsen af 
SMV'er i den europæiske og 
internationale standardiseringsproces, 
tilpasse europæiske og internationale 
standarder og krav til SMV'ers behov og 
karakteristika og fremme gennemførelsen 
af disse standarder i SMV'er.

Or. en
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(Standardisering er generelt anerkendt som et vigtigt instrument for at få adgang til markeder 
ved at gøre standarder lettere tilgængelige og billigere.)

Ændringsforslag 379
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Særlige foranstaltninger har til formål 
at sikre rimelighed i tildeling af offentlige 
indkøbskontrakter til SMV'er, der 
producerer i Europa. En andel på 20 % af 
offentlige indkøbskontrakter bør 
reserveres til disse virksomheder.

Or. fr

Begrundelse

Nogle af EU's konkurrenter favoriserer deres egne virksomheder, når de tildeler offentlige 
indkøbskontrakter. For at beskytte vores arbejdspladser og vore virksomheders 
konkurrenceevne bør Den Europæiske Union reservere en del af sine offentlige 
indkøbskontrakter til virksomheder, som producerer i Europa. Dette vil gøre det muligt for 
SMV'er at vokse og udvikle sig og dermed forbedre deres muligheder for senere at imødegå 
den internationale konkurrence.

Ændringsforslag 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Enterprise Europe-netværket

1. Kommissionen opretholder sin støtte til 
Enterprise Europe-netværket 
("netværket") for at tilvejebringe 
integrerede erhvervsstøttetjenester, 
navnlig for SMV'er.
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Under hensyntagen til erfaringer og 
færdigheder opnået gennem eksisterende 
europæiske støttenetværk for erhvervslivet 
kan netværkspartnere få støtte til følgende 
tjenester:
a) information og rådgivning, feedback, 
virksomhedssamarbejde og 
internationaliseringstjenester på det indre 
marked og i tredjelande:
b) tjenester vedrørende innovation og til 
overførsel af både teknologi og viden
c) tjenester, der tilskynder SMV'erne til at 
deltage i europæiske programmer, 
herunder Horisont 2020 og 
strukturfondene.
2. Detaljerede oplysninger om sådanne 
tjenester findes i Bilag IIa.
3. Tjenester, der ydes af netværket på 
vegne af andre Unionens programmer 
finansieres af disse programmer.
4. Med henblik på at vedtage yderligere 
foranstaltninger til forbedring af 
netværkets effektivitet gør Kommissionen 
status over de forskellige 
forvaltningsstrukturer og 
anvendelsesmønstre i forskellige 
medlemslande i samarbejde med SMV-
organisationer og -innovationsorganer.

Or. en

Ændringsforslag 381
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 a
Foranstaltninger vedrørende information, 

rådgivning og overvågning til 
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virksomheder
1. Kommissionen fremmer adgangen til 
Unionens programmer for SMV-
organisationer og gennemfører tekniske 
bistandsforanstaltninger for at informere 
og rådgive SMV'er.  
2. Med henblik på løbende at forbedre 
konkurrenceevnen og adgangen til 
markederne for Unionens virksomheder, 
opretholder Kommissionen sin støtte til 
Enterprise Europe-netværket, hvis 
aktiviteter skal defineres i samråd med 
europæiske organisationer, der 
repræsenterer SMV'er.

Or. es

Begrundelse

Vi bør prioritere, at alle SMV'er har adgang til information, rådgivning og overvågning.

Ændringsforslag 382
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 a
Foranstaltninger til at forbedre støtten til 

SMV'er og adgang til støttetjenester
1. Kommissionen opretholder sin støtte til 
Enterprise Europe-netværket for at sikre 
forsættelsen af et initiativ, der har til 
formål at give information og rådgivning 
til SMV'er. For at gøre det mere 
forståeligt for SMV'er og for at fremme 
sammenhæng i støtten samarbejder dette 
netværk med forskellige eksisterende 
netværk på lokalt, regionalt og nationalt 
plan.
2. Kommissionen støtter også SMV'er via 
deres repræsentative organisationer på 
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europæisk eller nationalt plan, navnlig 
tiltag, der har til formål at:
- gennemføre programmet
- bringe SMV'er i overensstemmelse med 
EU-lovgivningen
- lette SMV'ers adgang til EU-
programmer og -finansiering
- finde frem til god praksis og samarbejde 
mellem disse organisationer.
3. Kommissionen tager ved 
gennemførelsen af denne artikel særlig 
hensyn til små virksomheder og 
mikrovirksomheder og til sammenhængen 
i foranstaltningerne, der gennemføres 
under stk. 1 og 2.

Or. fr

Begrundelse

Synergier og rationalisering af foranstaltninger, der har til formål at bistå og støtte SMV'er, 
bør fremmes, helst med henblik på at etablere en one-stop-shop. 

Ændringsforslag 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre 
programmet vedtager Kommissionen et 
årligt arbejdsprogram i overensstemmelse 
med den undersøgelsesprocedure, der 
henvises til i artikel 16, stk. 2. De årlige 
arbejdsprogrammer indeholder oplysninger 
om ønskede målsætninger, forventede 
resultater, gennemførelsesmetode og 
samlet budget. De indeholder også en 
beskrivelse af de foranstaltninger, der 
finansieres, en indikation af det beløb, der 
tildeles hver enkelt foranstaltning, og en 
indikativ tidsplan for gennemførelsen samt 

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

tildeles hver enkelt foranstaltning, og en 
indikativ tidsplan for gennemførelsen, 
betalingsprofil, vigtige oplysninger om det 
finansielle instrument som f.eks. 
garantiniveauet og forbindelsen til 
Horisont 2020 samt passende indikatorer 
for overvågning, leveringseffektivitet, 
resultat og opnåelse af målsætninger. I 
forhold til tilskud skal de indeholde 
oplysninger om prioritering, afgørende 
evalueringskriterier og det maksimale 
niveau for medfinansiering.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre sammenhæng mellem de finansielle instrumenter under COSME og 
Horisont 2020.

Ændringsforslag 384
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen bør fremme etablering 
af integrerede og brugervenlige 
onlinesystemer i medlemsstaterne, der 
bidrager til at gøre alle oplysninger og 
programmer, der er relevante for SMV'er, 
tilgængelige, som f.eks. 
ansøgningsprocedurer, tidsramme, regler 
og bestemmelser, oversigt over aktive og 
afsluttede projekter og rapporter.

Or. en

Ændringsforslag 385
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Arbejdsprogrammet udarbejdes i 
samarbejde med interessenternes 
organisationer, herunder repræsentative 
SMV-organisationer, men også andre 
interessenter som f.eks. 
standardiseringsorganer, arbejds- og 
miljøorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 386
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Udarbejdelsen, gennemførelsen og 
evalueringen af det årlige program er 
genstand for en høring med europæiske 
erhvervsorganisationer og SMV-
organisationer.

Or. fr

Ændringsforslag 387
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Udarbejdelsen, gennemførelsen og 
evalueringen af det årlige program er 
genstand for en høring med europæiske 
erhvervsorganisationer og SMV-
organisationer.
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Or. fr

Ændringsforslag 388
Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) identifikation af bedste praksis og 
politiske strategier og deres yderligere 
udvikling

b) identifikation og udbredelse af bedste 
praksis og politiske strategier og deres 
yderligere udvikling

Or. en

Ændringsforslag 389
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) identifikation af bedste praksis og 
politiske strategier og deres yderligere 
udvikling

b) identifikation af bedste praksis og 
politiske strategier og deres yderligere 
udvikling og udbredelse

Or. en

Ændringsforslag 390
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) konsekvensanalyse af EU-
foranstaltninger med særlig relevans for 
virksomheders konkurrenceevne med 

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

navnlig SMV'ers og mikrovirksomheders
med henblik på at identificere områder 
med eksisterende lovgivning, der skal 
forenkles, eller områder, hvor der skal 
foreslås nye lovgivningsmæssige 
foranstaltninger

Or. fr

Ændringsforslag 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) egnethedstjek af eksisterende 
lovgivning og konsekvensanalyse af nye
EU-foranstaltninger, der har særlig 
relevans for virksomheders 
konkurrenceevne med henblik på at 
identificere områder med eksisterende 
lovgivning, der skal forenkles, og sikre, at 
SMV'ernes byrder begrænses mest muligt 
på områder, hvor der foreslås nye 
lovgivningsmæssige foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 392
Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 393
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) konsekvensanalyse af EU-
foranstaltninger med særlig relevans for 
virksomheders konkurrenceevne med 
henblik på at identificere områder med 
eksisterende lovgivning, der skal forenkles, 
eller områder, hvor der skal foreslås nye 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 
skal opnås med en SMV-test efter 
princippet om "småt kommer først"´, og 
som indeholder en grundig undersøgelse 
af alle muligheder for støtte til 
mikrovirksomheder.

Or. de

Ændringsforslag 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) egnethedstjek af eksisterende 
lovgivning og konsekvensanalyse af nye 
EU-foranstaltninger, der har særlig 
relevans for virksomheders 
konkurrenceevne med henblik på at 
identificere områder med eksisterende 
lovgivning, der skal forenkles, hvor der 
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kan anvendes særlige undtagelser for 
SMV'er, og sikre, at SMV'ernes byrder 
begrænses mest muligt på områder, hvor 
der foreslås nye lovgivningsmæssige 
foranstaltninger

Or. en

Begrundelse

Egnethedstjek er også vigtige for at gennemgå eksisterende EU-lovgivning og at søge at 
minimere byrderne for EU-virksomheder, navnlig SMV'er.

Ændringsforslag 395
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) evaluering af lovgivning der påvirker 
erhvervslivet, navnlig SMV'er med særlig 
vægt på små virksomheder og 
mikrovirksomheder, særligt industripolitik 
og foranstaltninger vedrørende 
konkurrenceevne.

Or. en

Begrundelse

Under litra d) om "evaluering af lovgivning, der påvirker erhvervslivet" bør det præciseres, 
at disse to foranstaltninger vil blive gennemført med særlig vægt på SMV'er, nærmere 
betegnet mikrovirksomheder og små virksomheder. Dette er også en pragmatisk anvendelse af 
princippet om "tænk småt først".

Ændringsforslag 396
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 397
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 398
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) opfølgning og vurdering af 
gennemførelsen af "Small Business Act" 
og princippet om "tænk småt først". 

Or. fr

Ændringsforslag 400
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De støtteforanstaltninger, der henvises til 
i stk. 1, er ikke nødvendigvis en del af de 
årlige arbejdsprogrammer, der henvises til i 
artikel 10.

2. De støtteforanstaltninger, der henvises til 
i stk. 1, er en del af de årlige 
arbejdsprogrammer, der henvises til i 
artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De støtteforanstaltninger, der henvises til 
i stk. 1, er ikke nødvendigvis en del af de 
årlige arbejdsprogrammer, der henvises til i 
artikel 10.

2. De støtteforanstaltninger, der henvises til 
i stk. 1, er ikke nødvendigvis en del af de 
årlige arbejdsprogrammer, der henvises til i 
artikel 10, og må ikke udgøre mere end 
[2,5 %] af programmets 
finansieringsramme.



PE492.830v01-00 46/107 AM\908222DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 402
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 403
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest midt i 2018 skal Kommissionen 
udarbejde en evalueringsrapport 
vedrørende status på de opnåede mål for 
alle de foranstaltninger, der støttes i 
henhold til programmet, hvad angår 
resultater og virkning, effektiviteten af 

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

brug af ressourcer, adgangen blandt 
målgrupper og EU's merværdi, set i lyset 
af en beslutning om at forny, ændre eller 
udsætte foranstaltningerne. 
Evalueringsrapporten skal også omfatte 
målet om forenkling, den interne og 
eksterne sammenhæng, den fortsatte 
relevans af alle målsætninger samt 
foranstaltningernes bidrag til EU's 
målsætning om en intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst. Den skal tage højde for 
evalueringsresultater fra en langsigtet 
virkning af de forudgående 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 404
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Der udvikles en række centrale 
præstationsindikatorer som et 
udgangspunkt for at vurdere i hvilket 
omfang, målsætningerne for de 
foranstaltningerne, der støttes i henhold 
til programmet, er blevet opnået. De skal
måles i forhold til foruddefinerede 
udgangssituationer, der afspejler 
situationen før gennemførelse af 
foranstaltningerne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Da indikatorerne vil blive defineret af medlovgiverne i denne forordning, er der ingen grund 
til at udvikle yderligere indikatorer.



PE492.830v01-00 48/107 AM\908222DA.doc

DA

Ændringsforslag 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Der udvikles en række centrale 
præstationsindikatorer som et 
udgangspunkt for at vurdere i hvilket 
omfang, målsætningerne for de 
foranstaltningerne, der støttes i henhold til
programmet, er blevet opnået. De skal 
måles i forhold til foruddefinerede 
udgangssituationer, der afspejler 
situationen før gennemførelse af 
foranstaltningerne.

5. Der udvikles en række centrale 
præstationsindikatorer i samarbejde med 
eksperter og relevante interessenter, 
herunder repræsentative SMV-
organisationer, regionale organisationer 
og finansielle formidlere som et 
udgangspunkt for at vurdere i hvilket 
omfang, målsætningerne for de 
foranstaltningerne, der støttes i henhold til 
programmet, er blevet opnået. De skal 
måles i forhold til foruddefinerede 
udgangssituationer, der afspejler 
situationen før gennemførelse af 
foranstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Formålet med programmets finansielle 
instrumenter er at fremme adgangen til 
finansiering for vækstorienterede SMV'er
ved også at fokusere på deres opstart- og 
overdragelsesfaser. De finansielle 
instrumenter skal omfatte en 
egenkapitalfacilitet og en 
lånegarantifacilitet. Tildelingen af midler 
til forskellige faciliteter skal baseres på 
markedsefterspørgsel og tage højde for 
synspunkter fra repræsentative SMV-
organisationer, regionale myndigheder og 
finansielle formidlere.
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Or. en

Ændringsforslag 407
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Formålet med programmets finansielle 
instrumenter er at fremme adgangen til 
finansiering for vækstorienterede SMV'er. 
De finansielle instrumenter skal omfatte en 
egenkapitalfacilitet og en 
lånegarantifacilitet. Det bør være muligt at 
anvende de finansielle instrumenter på 
ethvert tidspunkt i SMV'ers livscyklus.

Or. de

Ændringsforslag 408
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Formålet med programmets finansielle 
instrumenter er at fremme adgangen til 
finansiering for vækstorienterede SMV'er. 
De finansielle instrumenter skal omfatte en 
egenkapitalfacilitet og en 
lånegarantifacilitet. Gældsinstrumenter 
prioriteres i forbindelse med tildeling af 
midler.

Or. en

Ændringsforslag 409
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Formålet med programmets finansielle 
instrumenter er at fremme adgangen til 
finansiering for vækstorienterede SMV'er
og/eller SMV'er på ethvert tidspunkt i 
deres livscyklus. De finansielle 
instrumenter skal omfatte en 
egenkapitalfacilitet og en 
lånegarantifacilitet.

Or. fr

Ændringsforslag 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 411
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Formålet med programmets finansielle 
instrumenter er at fremme adgangen til 

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

finansiering for vækstorienterede 
nystartede virksomheder og vækst- og 
konsolideringsorienterede SMV'er i 
opstarts- og vækstfasen. De finansielle 
instrumenter skal omfatte en 
egenkapitalfacilitet og en 
lånegarantifacilitet.

Or. it

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til artikel 8.

Ændringsforslag 412
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Egenkapitalfaciliteten i programmet 
for konkurrenceevne og SMV'er, 
egenkapitalfaciliteten til vækst, skal 
gennemføres som et vindue for et fælles, 
finansielt EU-egenkapitalinstrument, der 
støtter vækst, forskning, udvikling og 
innovation hos virksomhederne i Unionen 
fra den tidlige fase (herunder opstarten) 
til vækstfasen og støttes finansielt af 
Horisont 2020 og dette program.
Egenkapitalfaciliteten til vækst skal 
anvende den samme leveringsmekanisme 
som egenkapitalfaciliteten for forskning, 
udvikling og innovation, der oprettes 
under Horisont 2020 i henhold til de 
nedenfor anførte vilkår.
Lånegarantifaciliteten skal gennemføres 
som et enkelt EU-
lånefinansieringsinstrument til vækst, 
forskning, udvikling og innovation af 
virksomhederne i Unionen ved brug af 
den samme leveringsmekanisme som 
SMV'ernes efterspørgselsbaserede vindue 
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til lånefaciliteten under Horisont 2020 
(RSI II) i henhold til de nedenfor anførte 
vilkår. 
Egenkapital- og lånegarantifaciliteter skal 
overholde bestemmelserne vedrørende
finansielle instrumenter i 
finansforordningen og de delegerede 
retsakter, der erstatter 
gennemførelsesreglerne, og med mere 
detaljerede særlige operationelle krav, der 
anføres i Kommissionens vejledning.
Egenkapital- og lånegarantifaciliteterne 
vil supplere medlemsstaternes brug af 
finansielle instrumenter til SMV'er inden 
for rammerne af samhørighedspolitikken. 
Egenkapital- og lånegarantifaciliteterne 
kan om nødvendigt tillade pooling af 
finansielle ressourcer, i det omfang 
medlemsstaterne ønsker at bidrage med 
en del af de strukturmidler, de er blevet 
tildelt i overensstemmelse med [artikel 33, 
stk. 1, litra a, i forordningen om 
strukturfondene]. Indtægter og 
tilbagebetalinger, der vedrører faciliteten 
for hurtigvoksende og innovative SMV'er 
(GIF 2) under rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation til 
programmet for konkurrenceevne og 
SMV'er. 
De finansielle instrumenter til 
vækstorienterede SMV'er skal 
gennemføres i overensstemmelse med de 
gældende regler for EU-statsstøtte.

Or. sl

Ændringsforslag 413
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Egenkapitalfaciliteten til vækst skal 
fokusere på fonde, der yder risikovillig 
kapital og mezzaninkapital, såsom 
efterstillet og ansvarlig lånekapital, til 
virksomheder i ekspansionsfasen og 
vækstvirksomheder, særligt dem, der 
driver grænseoverskridende virksomhed, 
og samtidig have mulighed for at foretage 
investeringer i nystartede virksomheder i 
forbindelse med egenkapitalfaciliteten for 
forskning, udvikling og innovation under 
Horisont 2020. I sidstnævnte tilfælde må 
investeringen fra egenkapitalfaciliteten til 
vækst ikke overstige 20 % af Unionens 
samlede investeringer, bortset fra i 
tilfælde af flertrinsmidler, hvor 
finansieringen fra egenkapitalfaciliteten 
til vækst og egenkapitalfaciliteten for 
forskning, udvikling og innovation vil 
blive ydet forholdsmæssigt på baggrund af 
fondenes investeringspolitik. 
Egenkapitalfaciliteten til vækst skal 
undgå buy-outs eller erstatningskapital, 
der tager sigte på afvikling af en erhvervet 
virksomhed. Kommissionen kan beslutte 
at ændre grænsen på 20 % på baggrund 
af ændrede markedsvilkår. 
Støtten ydes i form af en af følgende 
investeringer:
a) Direkte fra Den Europæiske 
Investeringsfond eller andre enheder, der 
er betroet opgaven med gennemførelse på 
vegne af Kommissionen, eller
b) fra andele i investeringsinstitutter eller 
investeringsenheder, der foretager 
grænseoverskridende investeringer, der er 
oprettet af Den Europæiske 
Investeringsfond, eller andre enheder, der 
er betroet opgaven med gennemførelse på 
vegne af Kommissionen, sammen med 
private investorer og/eller nationale, 
offentlige, finansielle institutioner.
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Or. sl

Ændringsforslag 414
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Lånegarantifaciliteten skal drives af 
Den Europæiske Investeringsfond eller 
øvrige enheder, der er betroet opgaven 
med gennemførelse på vegne af 
Kommissionen. Faciliteten skal levere:
a) Modgarantier og øvrige 
risikodelingsordninger for 
garantiordninger
b) Direkte garantier og øvrige 
risikodelingsordninger for øvrige 
finansielle institutioner, der opfylder 
berettigelseskriterierne.
Lånegarantifaciliteten består af følgende 
to tiltag:
Det første tiltag, lånefinansiering via lån, 
herunder efterstillet og ansvarlig 
lånekapital, eller leasing, skal begrænse 
de særlige vanskeligheder, som SMV'erne 
står over for i forhold til at opnå adgang 
til finansiering, enten grundet deres 
opfattede større risiko eller deres mangel 
på tilstrækkelig sikkerhed. 
Det andet tiltag, securitisering af 
SMV'ernes lånefinansieringsporteføljer, 
skal mobilisere yderligere 
lånefinansiering til SMV'erne i henhold 
til behørige risikodelingsordninger hos de 
pågældende institutioner. 
Støtte til de nævnte transaktioner skal 
være betinget af en forpligtelse fra de 
pågældende institutioner om at bruge en 
væsentlig del af den opnåede likviditet 
eller den mobiliserede kapital til 
långivning til nye SMV'er inden for et 
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rimeligt tidsrum. Størrelsen af denne nye 
lånefinansiering skal beregnes i forhold 
til størrelsen af den garanterede 
porteføljerisiko og skal sammen med 
tidshorisonten aftales særskilt for hver 
enkelt institution.
Bortset fra lån i den securitiserede 
portefølje skal lånegarantifaciliteten 
dække lån med en minimumsløbetid på 12 
måneder. Lånegarantifaciliteten skal 
være konstrueret på en sådan måde, at det 
vil være muligt at foretage indberetninger 
om de innovative SMV'er, der støttes, 
både hvad angår antal og omfang af lån.

Or. sl

Ændringsforslag 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 416
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Egenkapital- og 
lånegarantifaciliteterne kan supplere 
medlemsstaternes brug af finansielle 
instrumenter til SMV'er inden for 
rammerne af samhørighedspolitikken.

Or. en

Ændringsforslag 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Egenkapital- og 
lånegarantifaciliteterne kan om 
nødvendigt tillade pooling af finansielle 
ressourcer, i det omfang medlemsstaterne 
og/eller regionerne ønsker at bidrage med 
en del af de strukturmidler, de er blevet 
tildelt i overensstemmelse med [artikel 33, 
stk. 1, litra a, i forordningen om 
strukturfondene].

Or. en

Ændringsforslag 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Programmets finansielle instrumenter 
skal anvendes i tæt samordning med låne-
og egenkapitalfaciliteterne under 
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Horisont 2020 med henblik på at oprette 
et fælles vindue for SMV'er og formidlere 
og gøre det muligt for SMV'er at finde 
frem til det program, som svarer bedst til 
deres behov via en samlet 
informationskilde.

Or. en

Begrundelse

Dette gøres for at præcisere, at mens det ikke kan forventes af finansielle formidlere, at de 
undertegner finansielle instrumenter både under COSME og Horisont 2020, bør begge 
programmer nøje koordineres for at tilbyde et fælles instrument til formidlere og hjælpe 
SMV'er med at finde frem til det støtteprogram, som bedst svarer til deres behov via en samlet 
informationskilde, f.eks. via et særligt EU-websted.

Ændringsforslag 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen og medlemsstaterne 
træffer passende foranstaltninger for at 
udbrede information om tilgængelige 
finansielle instrumenter blandt SMV'er 
og formidlere.

Or. en

Ændringsforslag 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. De finansielle instrumenter for 
SMV'er gennemføres i overensstemmelse 
med den relevante EU-lovgivning om 
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statsstøtte. Betingelserne for udelukkelse 
af de finansielle instrumenter fra reglerne 
for statsstøtte skal klart fremgå af 
programmets retningslinjer og 
vejledninger.

Or. en

Begrundelse

For at forenkle procedurerne og lette adgangen til COSME bør betingelserne for udelukkelse 
af finansielle instrumenter fra reglerne om statsstøtte (f.eks. en bagatelgrænse eller 
kontraktmæssige betingelser) klart fremgå af COSME-retningslinjer og -vejledninger.

Ændringsforslag 423
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der er et behov for at sikre, at 
informationen om tilgængeligheden af de 
finansielle instrumenter opdeles på lokalt 
plan. Procedurerne for anvendelse af 
finansielle instrumenter skal være de 
samme i alle medlemsstater og skal 
forenkles og offentliggøres.

Or. it

Ændringsforslag 424
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Kommissionen udarbejder udkast til 
obligatoriske kontrakter med finansielle 
formidlere, hvilket gør offentliggørelse af 
eksistensen af disse instrumenter 
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obligatorisk.

Or. it

Begrundelse

Der bør være passende omtale af og information om Kommissionens finansiering.

Ændringsforslag 425
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Det skal være muligt at kombinere 
EU-støttede finansielle instrumenter med 
national og regional finansiering og at 
anvende strukturfondene som finansiel 
garanti.

Or. it

Begrundelse

Set ud fra SMV'ernes behov for adgang til kredit bør deres muligheder for at trække på alle 
tilgængelige finansielle instrumenter sikres.

Ændringsforslag 426
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d. Det skal være muligt at anvende 
finansielle instrumenter i kombination 
med andre EU-fonde og navnlig med 
strukturfonde.

Or. it
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Ændringsforslag 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Egenkapitalfaciliteten til vækst

1. Egenkapitalfaciliteten i programmet for 
konkurrenceevne og SMV'er, 
egenkapitalfaciliteten til vækst, skal 
gennemføres som et vindue for et fælles, 
finansielt EU-egenkapitalinstrument, der 
støtter vækst, forskning, udvikling og 
innovation hos virksomhederne i EU fra 
den tidlige fase (herunder opstarten) til 
vækstfasen og støttes finansielt af 
Horisont 2020 og dette program ved at 
anvende de indbyrdes afhængige 
instrumenter, der er udviklet.
2. Egenkapitalfaciliteten til vækst skal 
fokusere på fonde, der yder risikovillig 
kapital og mezzaninkapital, såsom 
efterstillet og ansvarlig lånekapital, til 
virksomheder i ekspansionsfasen og 
vækstvirksomheder, særligt dem, der 
driver grænseoverskridende virksomhed, 
og samtidig have mulighed for at foretage 
investeringer i nystartede virksomheder i 
forbindelse med egenkapitalfaciliteten for 
forskning, udvikling og innovation under 
Horisont 2020. I sidstnævnte tilfælde må 
investeringen fra egenkapitalfaciliteten til 
vækst ikke overstige 20 % af EU's 
samlede investeringer, bortset fra i 
tilfælde af flertrinsmidler, hvor 
finansieringen fra egenkapitalfaciliteten 
til vækst og egenkapitalfaciliteten for 
forskning, udvikling og innovation vil 
blive ydet forholdsmæssigt på baggrund af 
fondenes investeringspolitik. 
Egenkapitalfaciliteten til vækst skal 
undgå buy-outs eller erstatningskapital, 
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der tager sigte på afvikling af en erhvervet 
virksomhed. Kommissionen kan beslutte 
at ændre grænsen på 20 % på baggrund 
af ændrede markedsvilkår.
3. Støtten ydes i form af en af følgende 
investeringer:
a) Direkte fra Den Europæiske 
Investeringsfond eller andre enheder, der 
er betroet opgaven med gennemførelse på 
vegne af Kommissionen, eller
b) fra andele i investeringsinstitutter eller 
investeringsenheder, der foretager 
grænseoverskridende investeringer, der er 
oprettet af Den Europæiske 
Investeringsfond, eller andre enheder, der 
er betroet opgaven med gennemførelse på 
vegne af Kommissionen, sammen med 
private investorer og/eller nationale, 
offentlige, finansielle institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 428
Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Lånegarantifaciliteten

1. Lånegarantifaciliteten skal yde:
a) Modgarantier og øvrige 
risikodelingsordninger for 
garantiordninger
b) Direkte garantier og øvrige 
risikodelingsordninger for øvrige 
finansielle institutioner, der opfylder 
berettigelseskriterierne.
2. Lånegarantifaciliteten skal fungere ved 
at bruge den samme mekanisme som 
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SMV'ernes efterspørgselsbaserede vindue 
til lånefaciliteten under Horisont 2020. 
Den skal bestå af:
a) lånefinansiering gennem lån (herunder 
via lavere prioriterede lån, ansvarlig 
lånekapital eller leasing), som skal 
begrænse de særlige vanskeligheder, som 
SMV'er står over for i forhold til at opnå 
adgang til finansiering, enten som følge 
af deres høje risikovurdering eller deres 
mangel på tilstrækkelig sikkerhed
b) securitisering af SMV'ernes 
lånefinansieringsporteføljer, som skal 
mobilisere yderligere lånefinansiering til 
SMV'erne i henhold til behørige 
risikodelingsordninger hos de pågældende
institutioner. Støtte til de nævnte 
transaktioner skal være betinget af en 
forpligtelse fra de pågældende 
institutioner om at bruge en væsentlig del 
af den opnåede likviditet eller den 
mobiliserede kapital til långivning til nye 
SMV'er inden for et rimeligt tidsrum. 
Størrelsen af denne nye lånefinansiering 
skal beregnes i forhold til størrelsen af 
den garanterede porteføljerisiko og skal 
sammen med tidshorisonten aftales 
særskilt for hver enkelt institution.
c) Lånegarantifaciliteten skal, bortset fra 
lån i den securitiserede portefølje, dække 
lån på op til 1 000 000 EUR og med en 
minimumsløbetid på 12 måneder. 
Lånegarantifaciliteten skal være 
konstrueret på en sådan måde, at det vil 
være muligt at foretage indberetninger om 
de innovative SMV'er, der støttes, både 
hvad angår antal og omfang af lån.

Or. en

Ændringsforslag 429
Gaston Franco
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Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 a
Egenkapitalfaciliteten til vækst

1. Egenkapitalfaciliteten til vækst skal 
fokusere på fonde, der yder risikovillig 
kapital og mezzaninkapital, såsom lavere 
prioriterede lån og ansvarlig lånekapital, 
til virksomheder i ekspansionsfasen og 
vækstfasen, særligt dem, der driver 
grænseoverskridende virksomhed, og 
samtidig have mulighed for at foretage 
investeringer i nystartede virksomheder i 
forbindelse med egenkapitalfaciliteten for 
F&I under Horisont 2020 og tilbyde 
saminvesteringsfaciliteter til "business 
angels". I tilfælde af investeringer i den 
tidlige fase må investeringen fra 
egenkapitalfaciliteten til vækst ikke 
overstige 20 % af EU's samlede 
investeringer, bortset fra i tilfælde af 
flertrinsfonde og investeringsforeninger, 
hvor finansieringen fra 
egenkapitalfaciliteten til vækst og 
egenkapitalfaciliteten for F&I ydes som 
pro rata-finansiering på baggrund af 
fondenes investeringspolitik. 
Kommissionen skal undgå buy-out- eller
erstatningskapital, der tager sigte på 
afvikling af en erhvervet virksomhed. 
Kommissionen kan beslutte at ændre 
grænsen på 20 % på baggrund af 
ændrede markedsvilkår.
2. Egenkapitalfaciliteten i programmet og 
egenkapitalfaciliteten til vækst, skal 
gennemføres som et fælles vindue til et 
enkelt, finansielt EU-
egenkapitalinstrument, der støtter vækst 
og F&I hos virksomhederne i Unionen 
fra den tidlige fase (herunder opstarten) 
til vækstfasen, og støttes finansielt af 
Horisont 2020 og dette program.
Egenkapitalfaciliteten til vækst skal 
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anvende den samme leveringsmekanisme 
som egenkapitalfaciliteten for F&I, der 
oprettes under Horisont 2020.
3. Støtten fra egenkapitalfaciliteten til 
vækst ydes i form af en af følgende 
investeringer:
a) Direkte fra Den Europæiske 
Investeringsfond eller andre enheder, der 
er betroet opgaven med gennemførelse på 
vegne af Kommissionen eller
b) fra offentlige og private 
investeringsforeninger eller 
investeringsselskaber, der foretager 
grænseoverskridende investeringer, og 
som er oprettet af Den Europæiske 
Investeringsfond, eller andre enheder, der 
er betroet at tage sig af gennemførelsen 
på vegne af Kommissionen, sammen med 
private investorer og/eller offentlige, 
finansielle institutioner.
4. Egenkapitalfaciliteten til vækst 
investerer i formidlende fonde, der yder 
risikovillig kapital, og som investerer i 
SMV'er, typisk i ekspansions- og 
vækstfasen. Investeringer under 
egenkapitalfaciliteten til vækst er 
langsigtede investeringer, der normalt 
foretages på 5-15 års sigt i fonde, der yder 
risikovillig kapital. Investeringshorisonten 
under egenkapitalfaciliteten til vækst må 
under ingen omstændigheder være 
længere end 20 år fra undertegnelsen af 
aftalen mellem Kommissionen og den 
enhed, der skal gennemføre den.

Or. fr

Ændringsforslag 430
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 14 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14b
Fond for fonde, der yder risikovillig 

kapital
Som følge af den særdeles vanskelige 
situation på det europæiske marked for 
risikovillig kapital og som følge af den 
presserende situation bør det være muligt 
at etablere et pilotprojekt vedrørende en 
fond, der yder risikovillig kapital, inden 
den næste budgetperiode (2014-2020), 
som delvist finansieres af Fællesskabets 
midler, der ikke er blevet anvendt, 
sammen med andre investorer.

Or. fr

Begrundelse

Risikovillig kapital er en afgørende kilde for finansiering af innovative nystartede 
virksomheder og hurtigt voksende SMV'er, som har meget vanskeligt ved at få adgang til 
finansiering fra banker. Oprettelsen af et pilotprojekt vedrørende fonde, der yder risikovillig 
kapital, og dermed gøre muligt at maksimere løftestangseffekten fra Fællesskabets budget, vil 
bidrage til at bekæmpe krisen. Dette vil give EU et finansielt instrument, der vil kunne 
anvendes ved begyndelsen af den næste finansielle programmeringsperiode (2014-2020).

Ændringsforslag 431
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Udvalget er et udvalg inden for 
betydningen af forordning (EU) nr. 
182/2011.

1. Kommissionen bistås af et udvalg, som 
skal høre interessenterne. Udvalget er et 
udvalg inden for betydningen af forordning 
(EU) nr. 182/2011.

Or. fr
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Ændringsforslag 432
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Udvalget er et udvalg inden for 
betydningen af forordning (EU) nr. 
182/2011.

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som defineret i 
forordning (EU) nr. 182/2011. Den 
kønsmæssige balance fremmes i 
sammensætningen af udvalget.

Or. en

Ændringsforslag 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette afsnit, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

2. Når der henvises til dette afsnit, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011. Afgiver udvalget ikke nogen 
udtalelse, vedtager Kommissionen ikke 
udkastet til gennemførelsesretsakt, og 
artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning 
(EU) nr. 182/2011 anvendes.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget vil indebære, at et forslag til et årligt arbejdsprogram ikke kunne 
vedtages, hvis der ikke foreligger nogen udtalelse (dvs. der er et blokerende mindretal imod 
det). I sådanne tilfælde vil Kommissionen hverken skulle ændre sit forslag eller henvise det til 
appeludvalget.

Ændringsforslag 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen skal være bemyndiget til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 
vedrørende ændringer af oplysningerne 
om de særlige foranstaltninger, der er 
anført i bilag II til denne forordning, hvis 
de økonomiske udviklinger i markedet 
måtte kræve det eller i overensstemmelse 
med resultaterne af Competitiveness and 
Innovation Framework Programme Loan 
Guarantee Facility (LGF) og Risk 
Sharing Instrument (RSI) i det syvende 
rammeprogram for 
finansieringsfaciliteten for risikodeling.

2. Med hensyn til finansielle instrumenter 
skal Kommissionen være bemyndiget til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 
vedrørende ændringer i andelen af 
investeringer fra egenkapitalfaciliteten i 
forhold til EU's samlede investeringer i 
fonde, der yder risikovillig kapital, i en 
tidlig fase og sammensætningen af 
securitiserede porteføljer.

Or. en

Ændringsforslag 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I særligt hastende tilfælde, f.eks. i 
tilfælde af hurtigt ændrede økonomiske 
betingelser, finder proceduren i artikel 19 
anvendelse for delegerede retsakter i 
henhold til denne artikel.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 436
Konrad Szymański, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Hasteprocedure
1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold 
til denne artikel træder i kraft straks og 
anvendes, så længe der ikke er gjort 
indsigelse i henhold til stk. 2. I 
meddelelsen til Europa-Parlamentet og 
Rådet af en delegeret retsakt anføres 
begrundelsen for anvendelse af 
hasteproceduren.
2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
efter proceduren i artikel 15, stk. 2, gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt. I så 
fald skal Kommissionen ophæve retsakten 
straks efter Europa-Parlamentets eller 
Rådets meddelelse af afgørelsen om at 
gøre indsigelse.

Or. en

Ændringsforslag 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Hasteprocedure
1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold 
til denne artikel træder i kraft straks og 
anvendes, så længe der ikke er gjort 
indsigelse i henhold til stk. 2. I 
meddelelsen til Europa-Parlamentet og 
Rådet af en delegeret retsakt anføres 
begrundelsen for anvendelse af 
hasteproceduren.
2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
efter proceduren i artikel 15, stk. 2, gøre 
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indsigelse mod en delegeret retsakt. I så 
fald skal Kommissionen ophæve retsakten 
straks efter Europa-Parlamentets eller 
Rådets meddelelse af afgørelsen om at 
gøre indsigelse.

Or. en
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Ændringsforslag 438
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – Generel målsætning – At styrke konkurrenceevnen og bæredygtigheden blandt Unionens virksomheder, herunder i 
turismesektoren

Kommissionens forslag

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

Indikator for virkning Nuværende situation Langsigtet mål og milepæl (2020)

Vækst i den industrielle 
konkurrenceevne

2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % Årlig vækst på 1 % og 5 % i 2015

2009: -3.1 %
Ændring af administrative byrder for 
SMV'er (antal dage det tager at oprette 
en ny virksomhed)

Antal dage det tager at oprette en ny SMV: 7 
arbejdsdage

At nedsætte antallet af dage, det tager at 
oprette en ny SMV: 3 arbejdsdage i 2020.

Vækst i EU's produktionsresultater i 
miljøindustrier (ændring i % i forhold 
til foregående år)

Årlig vækst på 6-7 % i de seneste år Årlig vækst på 8 % i gennemsnit i det næste 
årti. I 2015 er målet en stigning i på 50 %.
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Ændringsforslag

Generel målsætning: 1. At styrke den bæredygtige konkurrenceevne blandt Unionens virksomheder, navnlig SMV'er
Indikator for virkning Nuværende situation Langsigtet mål og milepæl (2020)

Øget konkurrenceevne for SMV'er i Den 
Europæiske Union sammenlignet med 
konkurrenceevnen for de største 
konkurrenters SMV'er (øget vækst i 
EU's industrielle konkurrenceevne 
sammenlignet med de største 
konkurrenter)

2009: -3.1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0.7 % Årlig vækst på 1 %

Ændring af administrative og 
lovgivningsmæssige byrder for SMV'er 
(antal dage og omkostninger til at oprette 
en ny virksomhed, den tid, det tager at få 
licenser og tilladelser til at igangsætte og 
udføre en virksomheds specifikke 
aktivitet)

Antal dage det tager at oprette en ny SMV i 
2011: 6,5 arbejdsdage. 

At nedsætte antallet af dage, det tager at oprette 
en ny SMV: 3 arbejdsdage. 

Omkostning ved oprettelse: 379 EUR Nedsættelse af omkostninger ved oprettelse til 
100 EUR1

Antal af medlemsstater, som opfylder SBA-
målet om at nedsætte den tid, det tager at få 
licenser og tilladelser (herunder 
miljøtilladelser) til at igangsætte og udføre en 
virksomheds specifikke aktivitet, til en måned: 
2

Antallet af medlemsstater, som opfylder SBA-
målet om at nedsætte den tid, det tager at få 
licenser og tilladelser (herunder 
miljøtilladelser) til at igangsætte og udføre en 
virksomheds specifikke aktivitet, til en måned: 
242
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Antal af medlemsstater med en one-stop-shop 
for nystartede virksomheder, for at 
iværksættere kan udføre alle de nødvendige 
procedurer (f.eks. registrering, skat, moms og 
social sikring) via et fælles administrativt 
kontaktpunkt, enten fysisk (et kontor) eller 
virtuelt (online) eller begge i 2009: 18

Forøgelse af antallet af medlemsstater med en 
one-stop-shop for nystartede virksomheder til
283

EU-industriens energiintensitet (det 
endelige 
energiforbrug/bruttoværditilvækst) (for 
EU 23) 

2000: 0,18, 2005: 0,17, 2008: 0,16 2020: Data skal udfyldes.

Materialeproduktivitet 
(bruttoværditilvækst/ ton i direkte 
materialeforbrug) (for EU 27)

2000: 0,29, 2003: 0,30, 2005: 0,29, 2006: 0,30, 
2007: 0,30

2020: Data skal udfyldes.

Andel af SMV'er i Unionen, der tilbyder 
miljøvenlige produkter eller 
tjenesteydelser 

2011: 26 % 2020: 38 %

________________

1 Konklusionerne fra Rådet 
(konkurrenceevne) af 31. maj 2011 omfattede 
en opfordring til medlemsstaterne om at 
nedsætte oprettelsestiden for nye 
virksomheder til 3 dage og omkostningen til 
100 EUR inden 2012.
2 SBA-undersøgelsen opfordrede 
medlemsstaterne til "at nedsætte den tid, det 
tager at få licenser og tilladelser (herunder 
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miljøtilladelser) til at igangsætte og udføre en 
virksomheds specifikke aktivitet, til en måned 
inden udgangen af 2013. 24 medlemsstater 
har allerede nedsat denne periode til 3 
måneder.
3 Ifølge konklusionerne fra Det Europæiske 
Råds forårsmøde i 2006 skal alle 
medlemsstater have en one-stop-shop eller en 
tilsvarende ordning, for at alle formaliteter i 
forbindelse med opstart af en virksomhed kan 
foretages på ét sted.

Or. en

Ændringsforslag 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag I – Generel målsætning – At styrke konkurrenceevnen og bæredygtigheden blandt Unionens virksomheder, herunder i 
turismesektoren

Kommissionens forslag

Generel målsætning: 1. At styrke konkurrenceevnen og bæredygtigheden blandt Unionens virksomheder, herunder i 
turismesektoren
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Indikator for virkning Nuværende situation Langsigtet mål og milepæl (2020)
Vækst i den industrielle 
konkurrenceevne

2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % Årlig vækst på 1 % og 5 % i 2015

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

Antal dage det tager at oprette en ny SMV: 7 
arbejdsdage

At nedsætte antallet af dage, det tager at 
oprette en ny SMV: 3 arbejdsdage i 2020.

Vækst i EU's produktionsresultater i 
miljøindustrier (ændring i % i forhold til 
foregående år)

Årlig vækst på 6-7 % i de seneste år Årlig vækst på 8 % i gennemsnit i det næste 
årti. I 2015 er målet en stigning i på 50 %.

Ændringsforslag

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

Indikator for virkning Nuværende situation Langsigtet mål og milepæl (2020)
Vækst i den industrielle konkurrenceevne 2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % Årlig vækst på 1 % og 5 % i 2015
Ændring af administrative byrder for 
SMV'er (antal dage det tager at oprette en 
ny virksomhed og omkostninger hertil)

Antal dage det tager at oprette en ny SMV: 7 
arbejdsdage

At nedsætte antallet af dage, det tager at oprette 
en ny SMV: 3 arbejdsdage i 2020. 
Omkostninger: under OECD's gennemsnit for 
høje indkomster

Vækst i EU's produktionsresultater i 
miljøindustrier (ændring i % i forhold til 
foregående år)

Årlig vækst på 6-7 % i de seneste år Årlig vækst på 8 % i gennemsnit i det næste 
årti. I 2015 er målet en stigning i på 50 %.
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Or. en

Ændringsforslag 440
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag I – Særlig målsætning: At forbedre rammevilkårene for konkurrenceevne og bæredygtighed blandt EU's virksomheder, herunder i 
turismesektoren – Aktiviteter til at forbedre konkurrenceevnen

Kommissionens forslag

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

Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Aktiviteter til at forbedre 
konkurrenceevnen 
Antal af iværksatte 
forenklingsforanstaltninger 

Kommissionens forenklingsprogram blev 
ajourført i 2010 og er på rette spor med at opnå 
en afbureaukratisering på 25 % i 2012. Indtil 
2010 blev der årligt gennemført 5 
forenklingstiltag.

Omkring 7 forenklingsforanstaltninger årligt

Antal "egnetheds"tjek af aktiviteternes 
kvalitet og merværdi

Der blev iværksat fire "egnetheds"tjek, 
inklusive interessenterne, i 2010, vedrørende 
miljø-, transport-, beskæftigelses- og 
industripolitikker. Feedbacken omfattede 

Feedbacktilgangen med "egnetheds"tjek vil 
blive udvidet til øvrige politikker og føre til 
forenklinger, der har en positiv indvirkning på 
industrien. Der forudsættes op til 12 
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kommentarer vedrørende lovgivning og 
aktiviteternes merværdi.

"egnetheds"tjek med målsætningen om en 
bedre regulering.

Omfang af virksomhedernes vedtagelse 
af europæisk, bæredygtig produktions- og 
produktværktøjer, herunder EMAS, 
miljømærke og miljødesign

Omkring 35 000 ISO 14001-EMS-
certificeringer og 4 500 EMAS-registreringer, 
18 000 licenser til EU's miljømærke

Et betydeligt antal virksomheder overvåger 
deres performance, anvender systemer til 
miljøforvaltning og opnår forbedret 
ressourceproduktivitet og miljøperformance. 
En betydelig del af produktionen er 
ressourceeffektive og miljøvenlige produkter

Ændringsforslag

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

Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Aktiviteter til at forbedre 
konkurrenceevnen 
Antal af iværksatte 
forenklingsforanstaltninger 

Kommissionens forenklingsprogram blev 
ajourført i 2010 og er på rette spor med at opnå 
en afbureaukratisering på 25 % i 2012. Indtil 
2010 blev der årligt gennemført 5 
forenklingstiltag.

Omkring 7 forenklingsforanstaltninger årligt

Antal "egnetheds"tjek af aktiviteternes 
kvalitet og merværdi

Der blev iværksat fire "egnetheds"tjek, 
inklusive interessenterne, i 2010, vedrørende 
miljø-, transport-, beskæftigelses- og 
industripolitikker. Feedbacken omfattede 
kommentarer vedrørende lovgivning og 

Feedbacktilgangen med "egnetheds"tjek vil 
blive udvidet til øvrige politikker og føre til 
forenklinger, der har en positiv indvirkning på 
industrien. Der forudsættes op til 12 
"egnetheds"tjek med målsætningen om en 
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aktiviteternes merværdi. bedre regulering.
Omfang af virksomhedernes vedtagelse 
af europæisk, bæredygtig produktions- og 
produktværktøjer, herunder EMAS, 
miljømærke og miljødesign

Omkring 35 000 ISO 14001-EMS-
certificeringer og 4 500 EMAS-registreringer, 
18 000 licenser til EU's miljømærke

Et betydeligt antal virksomheder overvåger 
deres performance, anvender systemer til 
miljøforvaltning og it og opnår forbedret 
ressourceproduktivitet og miljøperformance. 
En betydelig del af produktionen er 
ressourceeffektive og miljøvenlige produkter

Omfang af virksomhedernes vedtagelse 
af nye teknologier

Or. ro

Ændringsforslag 441
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag I – Særlig målsætning: At forbedre rammevilkårene for konkurrenceevne og bæredygtighed blandt EU's virksomheder, herunder i 
turismesektoren – Udvikling af en politik for SMV'er

Kommissionens forslag

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

Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
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Udvikling af en politik for SMV'er
Antal medlemsstater der anvender SMV-
testen

Antal medlemsstater der anvender SMV-testen: 
15 medlemsstater

Antal medlemsstater der anvender SMV-testen: 
21 medlemsstater

Øget omtale i hele EU af den europæiske 
iværksætterpris med mediedækning/-klip 
i alle medlemsstater

Antal mediedækninger/-klip i alle 
medlemsstater: 60 i 2010

Antal mediedækninger/-klip i alle 
medlemsstater: 80

Kortere opstartstid og kompleksitet for 
nye virksomheder

Kortere opstartstid: 7 arbejdsdage Kortere opstartstid: 5 arbejdsdage

Ændringsforslag

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

Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Udvikling af en politik for SMV'er
Antal medlemsstater der anvender SMV-
testen

Antal medlemsstater der anvender SMV-testen: 
15 medlemsstater

Antal medlemsstater der anvender SMV-testen: 
21 medlemsstater

Øget omtale i hele EU af den europæiske 
iværksætterpris med mediedækning/-klip 
i alle medlemsstater

Antal mediedækninger/-klip i alle 
medlemsstater: 60 i 2010

Antal mediedækninger/-klip i alle 
medlemsstater: 80

Kortere opstartstid og kompleksitet for 
nye virksomheder

Kortere opstartstid: 7 arbejdsdage Kortere opstartstid: 3 arbejdsdage inden 2020.

Or. it
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Ændringsforslag 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag I – Særlig målsætning: At forbedre rammevilkårene for konkurrenceevne og bæredygtighed blandt EU's virksomheder, herunder i 
turismesektoren – Udvikling af en politik for SMV'er

Kommissionens forslag

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

Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Udvikling af en politik for SMV'er
Antal medlemsstater der anvender SMV-
testen:

Antal medlemsstater der anvender SMV-
testen: 15 medlemsstater

Antal medlemsstater der anvender SMV-
testen: 21 medlemsstater

Øget omtale i hele EU af den europæiske 
iværksætterpris med mediedækning/-klip i 
alle medlemsstater:

Antal mediedækninger/-klip i alle 
medlemsstater: 60 i 2010

Antal mediedækninger/-klip i alle 
medlemsstater: 80

Kortere opstartstid og kompleksitet for nye 
virksomheder

Kortere opstartstid: 7 arbejdsdage Kortere opstartstid: 5 arbejdsdage

Ændringsforslag

Særlig målsætning: At forbedre rammevilkårene for konkurrenceevne og bæredygtighed blandt EU's virksomheder, 
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herunder i turismesektoren
Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Udvikling af en politik for SMV'er
Antal medlemsstater der anvender 
SMV-testen

Antal medlemsstater der anvender SMV-
testen: 15 medlemsstater

Antal medlemsstater der anvender SMV-
testen: 23 medlemsstater

Øget omtale i hele EU af den 
europæiske iværksætterpris med 
mediedækning/-klip i alle 
medlemsstater

Antal mediedækninger/-klip i alle 
medlemsstater: 60 i 2010

Antal mediedækninger/-klip i alle 
medlemsstater: 80

Kortere opstartstid og kompleksitet for 
nye virksomheder

Kortere opstartstid: 7 arbejdsdage Kortere opstartstid: 4 arbejdsdage

Or. en

Ændringsforslag 443
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Bilag I – Særlig målsætning: At forbedre rammevilkårene for konkurrenceevne og bæredygtighed blandt EU's virksomheder, herunder i 
turismesektoren – Turisme

Kommissionens forslag
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Særlig målsætning: At forbedre rammevilkårene for konkurrenceevne og bæredygtighed blandt EU's virksomheder, 
herunder i turismesektoren

Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Turisme
Antal ansøgninger om finansiering Antal ansøgninger om finansiering (til alle 

indkaldelser af forslag) i alt: Omkring 75 pr. 
år (gennemsnit for 2011)

Antal ansøgninger om finansiering (til alle 
indkaldelser af forslag) i alt: Mere end 100 pr. 
år

Procentdel af SMV'er (og tendens) i 
ansøgninger om turismerelaterede 
finansieringsmuligheder

Til dato har ingen indkaldelser af forslag 
været direkte henvendt til SMV'er

30 % af indkaldelser af forslag skal være 
direkte henvendt til SMV'er

Antal enheder, der har vedtaget det 
europæiske mærke for turismekvalitet

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

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

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

Antal fremtrædende europæiske rejsemål var 
i alt 98 (gennemsnitligt 20 pr. år – 10 i 2007, 
20 i 2008, 22 i 2009, 25 i 2010 og 21 i 2011)

200 destinationer og derover, der vedtager 
udviklingsmodellerne for bæredygtig turisme, 
der promoverer de "fremtrædende europæiske 
rejsemål" (op til 30 pr. år).

Ændringsforslag

udgår udgår udgår

Or. it
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Ændringsforslag 444
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag I – Særlig målsætning: At forbedre rammevilkårene for konkurrenceevne og bæredygtighed blandt EU's virksomheder, herunder i 
turismesektoren – Turisme

Kommissionens forslag

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

Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Turisme
Antal ansøgninger om finansiering Antal ansøgninger om finansiering (til alle 

indkaldelser af forslag) i alt: Omkring 75 pr. år 
(gennemsnit for 2011)

Antal ansøgninger om finansiering (til alle 
indkaldelser af forslag) i alt: Mere end 100 pr. 
år 

Procentdel af SMV'er (og tendens) i 
ansøgninger om turismerelaterede 
finansieringsmuligheder

Til dato har ingen indkaldelser af forslag været 
direkte henvendt til SMV'er

30 % af indkaldelser af forslag skal være 
direkte henvendt til SMV'er

Antal enheder, der har vedtaget det 
europæiske mærke for turismekvalitet

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

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

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

Antal fremtrædende europæiske rejsemål var i 
alt 98 (gennemsnitligt 20 pr. år – 10 i 2007, 20 
i 2008, 22 i 2009, 25 i 2010 og 21 i 2011) 

200 destinationer og derover, der vedtager 
udviklingsmodellerne for bæredygtig turisme, 
der promoverer de "fremtrædende europæiske 
rejsemål" (op til 30 pr. år).
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Ændringsforslag

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

Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Turisme og kulturarv
Antal ansøgninger om finansiering Antal ansøgninger om finansiering (til alle 

indkaldelser af forslag) i alt: Omkring 75 pr. år 
(gennemsnit for 2011)

Antal ansøgninger om finansiering (til alle 
indkaldelser af forslag) i alt: Mere end 100 pr. 
år 

Procentdel af SMV'er (og tendens) i 
ansøgninger om turismerelaterede 
finansieringsmuligheder, herunder 
projekter i forbindelse med bevaring, 
genopbygning og udbredelse af 
kulturarv

Til dato har ingen indkaldelser af forslag været 
direkte henvendt til SMV'er

30 % af indkaldelser af forslag skal være 
direkte henvendt til SMV'er

Antal enheder, der har vedtaget det 
europæiske mærke for turismekvalitet

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

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

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

Antal fremtrædende europæiske rejsemål var i 
alt 98 (gennemsnitligt 20 pr. år – 10 i 2007, 20 
i 2008, 22 i 2009, 25 i 2010 og 21 i 2011) 

200 destinationer og derover, der vedtager 
udviklingsmodellerne for bæredygtig turisme, 
der promoverer de "fremtrædende europæiske 
rejsemål" (op til 30 pr. år).

Or. en
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Ændringsforslag 445
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag I – Særlig målsætning: At forbedre rammevilkårene for konkurrenceevne og bæredygtighed blandt EU's virksomheder, herunder i 
turismesektoren – Turisme

Kommissionens forslag

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

Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Turisme
Antal ansøgninger om finansiering Antal ansøgninger om finansiering (til alle 

indkaldelser af forslag) i alt: Omkring 75 pr. år 
(gennemsnit for 2011)

Antal ansøgninger om finansiering (til alle 
indkaldelser af forslag) i alt: Mere end 100 pr. 
år 

Procentdel af SMV'er (og tendens) i 
ansøgninger om turismerelaterede 
finansieringsmuligheder

Til dato har ingen indkaldelser af forslag været 
direkte henvendt til SMV'er

30 % af indkaldelser af forslag skal være 
direkte henvendt til SMV'er

Antal enheder, der har vedtaget det 
europæiske mærke for turismekvalitet

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

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

Antal destinationer, der har vedtaget 
udviklingsmodellerne for bæredygtig 

 Antal fremtrædende europæiske rejsemål var i 
alt 98 (gennemsnitligt 20 pr. år – 10 i 2007, 20 

200 destinationer og derover, der vedtager 
udviklingsmodellerne for bæredygtig turisme, 
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turisme, der promoveres af de 
"fremtrædende europæiske rejsemål"

i 2008, 22 i 2009, 25 i 2010 og 21 i 2011) der promoverer de "fremtrædende europæiske 
rejsemål" (op til 30 pr. år).

Ændringsforslag

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

Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Turisme
Antal ansøgninger om finansiering Antal ansøgninger om finansiering (til alle 

indkaldelser af forslag) i alt: Omkring 75 pr. år 
(gennemsnit for 2011)

Antal ansøgninger om finansiering (til alle 
indkaldelser af forslag) i alt: Mere end 100 pr. 
år 

Procentdel af SMV'er (og tendens) i 
ansøgninger om turismerelaterede 
finansieringsmuligheder

Til dato har ingen indkaldelser af forslag været 
direkte henvendt til SMV'er

30 % af indkaldelser af forslag skal være 
direkte henvendt til SMV'er

Antal enheder, der har vedtaget det 
europæiske mærke for turismekvalitet

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

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

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

 Antal fremtrædende europæiske rejsemål var i 
alt 98 (gennemsnitligt 20 pr. år – 10 i 2007, 20 
i 2008, 22 i 2009, 25 i 2010 og 21 i 2011) 

200 destinationer og derover, der vedtager 
udviklingsmodellerne for bæredygtig turisme, 
der promoverer de "fremtrædende europæiske 
rejsemål" (op til 30 pr. år).og de europæiske 
netværk for bæredygtig og konkurrencedygtig 
turisme

Antal rejsemål, der har testet 
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gennemførligheden af bæredygtige 
turismeindikatorer: 29 i 2011 og 12 i 2012

Or. fr

Ændringsforslag 446
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Bilag I – Særlig målsætning: At fremme turismevirksomheders tiltrækningskraft og bæredygtighed (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlig målsætning: At fremme turismevirksomheders tiltrækningskraft og bæredygtighed
Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Foranstaltninger til at fremme 
turismevirksomheders tiltrækningskraft
Antal ansøgninger om finansiering Antal ansøgninger om finansiering (til Antal ansøgninger om finansiering (til alle 
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alle indkaldelser af forslag) i alt: 
Omkring 75 pr. år (gennemsnit for 
2011)

indkaldelser af forslag) i alt: Mere end 100 pr. år 

Procentdel af SMV'er (og tendens) i 
ansøgninger om turismerelaterede 
finansieringsmuligheder

Til dato har ingen indkaldelser af 
forslag været direkte henvendt til 
SMV'er

30 % af indkaldelser af forslag skal være direkte 
henvendt til SMV'er

Fremme af en bæredygtig turismemodel
Antal enheder, der har vedtaget det 
europæiske mærke for turismekvalitet

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

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

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

Antal fremtrædende europæiske 
rejsemål var i alt 98 (gennemsnitligt 20 
pr. år – 10 i 2007, 20 i 2008, 22 i 2009, 
25 i 2010 og 21 i 2011)

200 destinationer og derover, der vedtager 
udviklingsmodellerne for bæredygtig turisme, der 
promoverer de "fremtrædende europæiske 
rejsemål" (op til 30 pr. år)

Or. it

Ændringsforslag 447
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – Særlig målsætning: At forbedre adgangen til finansiering for SMV'er i form af egenkapital og lånefinansiering

Kommissionens forslag
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Særlig målsætning: At forbedre adgangen til finansiering for SMV'er i form af egenkapital og lånefinansiering
Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Finansielle instrumenter til vækst
Antal firmaer, der modtager låne- (kredit-
) garantier og værdien af långivningen

De foreslåede instrumenter er endnu ikke 
iværksat og er ikke de samme som de 
nuværende instrumenter, så data fra de 
nuværende instrumenter kan ikke 
sammenlignes

Antal firmaer, der modtager låne- (kredit-) 
garantier (+/- 95 000) og værdien af 
långivningen (+/- 10,7 mia. EUR)

Antal firmaer, der har fået 
venturekapitalstøtte, og værdien af
investeringer (heraf 
grænseoverskridende aftaler)

Antal firmaer, der har fået 
venturekapitalstøtte: (+/- 180) and værdien af 
investeringerne (+/- 220 mio. EUR)

Ændringsforslag

Særlig målsætning: At forbedre adgangen til finansiering for SMV'er 
Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (2017)
Finansielle instrumenter til vækst
Antal firmaer, der modtager lån (kredit), 
der er omfattet af en programgaranti og 
værdien af långivningen

Pr. 31. december 2011 10,2 mia. EUR i 
mobiliseret långivning, som når 171 000 
SMV'er (SMV-garantifaciliteten)

Antal firmaer, der modtager lån (kredit), der er 
omfattet af en garanti (+/- 145 000) og 
værdien af långivningen (+/- 9,6 mia. EUR)

Antal firmaer, der modtager 
venturekapitalinvesteringer fra 
programmet og det samlede omfang af 
investeringerne

Pr. 31. december 2011 1,9 mia. EUR i 
venturekapitalstøtte, som når 194 SMV'er 
(GIF)

Antal firmaer, der modtager 
venturekapitalinvesteringer fra programmet
og det samlede omfang af investeringerne: (+/-
240) og den samlede værdi af investeringerne 
(+/- 2,0 mia. EUR)
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Or. en

Ændringsforslag 448
Edit Herczog

Forslag til forordning
Bilag I – Særlig målsætning: At forbedre adgangen til finansiering for SMV'er i form af egenkapital og lånefinansiering – Finansielle 
instrumenter til vækst

Kommissionens forslag

Særlig målsætning: At forbedre adgangen til finansiering for SMV'er i form af egenkapital og lånefinansiering
Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Finansielle instrumenter til vækst
Antal firmaer, der modtager låne- (kredit-
) garantier og værdien af långivningen

De foreslåede instrumenter er endnu ikke 
iværksat og er ikke de samme som de 
nuværende instrumenter, så data fra de 
nuværende instrumenter kan ikke 
sammenlignes

Antal firmaer, der modtager låne- (kredit-) 
garantier (+/- 95 000) og værdien af 
långivningen (+/- 10,7 mia. EUR)

Antal firmaer, der har fået 
venturekapitalstøtte, og værdien af 
investeringer (heraf grænseoverskridende 
aftaler)

Antal firmaer, der har fået venturekapitalstøtte: 
(+/- 180) og værdien af investeringerne (+/-
220 mio. EUR)
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Ændringsforslag

Særlig målsætning: At forbedre adgangen til finansiering for SMV'er i form af egenkapital og lånefinansiering
Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Finansielle instrumenter til vækst
Antal firmaer, der modtager låne- (kredit-
) garantier og værdien af långivningen

De foreslåede instrumenter er endnu ikke 
iværksat og er ikke de samme som de 
nuværende instrumenter, så data fra de 
nuværende instrumenter kan ikke 
sammenlignes

Antal firmaer, der modtager låne- (kredit-) 
garantier (+/- 95 000) og værdien af 
långivningen (+/- 10,7 mia. EUR)

Antal firmaer, der har fået 
venturekapitalstøtte, og værdien af 
investeringer (heraf grænseoverskridende 
aftaler)

Antal firmaer, der har fået venturekapitalstøtte: 
(+/- 180) og værdien af investeringerne (+/-
220 mio. EUR)

Antal medlemsstater, der deltager i 
kapital- og låneprogrammer

Finansielle institutioner fra mindst 20 (eller 
alle 27) medlemsstater bør deltage i 
programmet

Or. hu

Begrundelse

Da finansielle institutioner fra 11 medlemsstater drog fordel af CIP-EIP-garantiprogrammet, bør COSME-programmets struktur for finansielle 
instrumenter gøres tilgængelig ved hjælp af særlige bestemmelser i de medlemsstater, som endnu ikke har deltaget.
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Ændringsforslag 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag I – Særlig målsætning: At forbedre adgangen til markeder i Den Europæiske Union og globalt – Enterprise Europe-netværket

Kommissionens forslag

Særlig målsætning: At forbedre adgangen til markeder i Den Europæiske Union og globalt
Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Enterprise Europe-netværket Enterprise Europe-netværket Enterprise Europe-netværket 
Antal underskrevne partnerskabsaftaler Underskrevne partnerskabsaftaler: 1 950 

(2010)
Underskrevne partnerskabsaftaler: 3 000/år

Øget anerkendelse af netværks-mærket 
og mærkekultur (f.eks. mærkebevidsthed 
blandt SMV'erne)

Øget anerkendelse af netværks-mærket og 
mærkekulturen: Endnu ikke målt

Øget anerkendelse af netværks-mærket og 
mærkekulturen: 30 % af SMV'er nået

Kundetilfredshedsmåling (% af SMV'er 
der giver udtryk for tilfredshed, merværdi 
af særlige tjenester)

Kundetilfredshedsmåling (% af SMV'er der 
giver udtryk for tilfredshed, merværdi af 
særlige tjenester): 78%

Kundetilfredshedsmåling (% af SMV'er der 
giver udtryk for tilfredshed, merværdi af 
særlige tjenester): >80%

Antal SMV'er der modtager 
støttetjenester

Antal SMV'er der modtager støttetjenester 
435 000 (2010)

Antal SMV'er, der modtager støttetjenester 500 
000/år

Antal SMV'er, der deltager i 
formidlingsarrangementer og 
virksomhedsmissioner

Antal SMV'er, der deltager i 
formidlingsarrangementer og 
virksomhedsmissioner: 45 000 (2010)

Antal SMV'er, der deltager i 
formidlingsarrangementer og 
virksomhedsmissioner: 60 000/år
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Ændringsforslag

Særlig målsætning: At forbedre adgangen til markeder i Den Europæiske Union og globalt
Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Enterprise Europe-netværket Enterprise Europe-netværket Enterprise Europe-netværket 
Antal underskrevne partnerskabsaftaler Underskrevne partnerskabsaftaler: 1.950 

(2010)
Underskrevne partnerskabsaftaler: 3 000/år

Øget anerkendelse af netværks-mærket 
og mærkekultur (f.eks. mærkebevidsthed 
blandt SMV'erne)

Øget anerkendelse af netværks-mærket og 
mærkekulturen: Endnu ikke målt

Øget anerkendelse af netværks-mærket og 
mærkekulturen: 30 % af SMV'er nået

Kundetilfredshedsmåling (% af SMV'er 
der giver udtryk for tilfredshed, merværdi 
af særlige tjenester)

Kundetilfredshedsmåling (% af SMV'er der 
giver udtryk for tilfredshed, merværdi af 
særlige tjenester): 78 %

Kundetilfredshedsmåling (% af SMV'er der 
giver udtryk for tilfredshed, merværdi af 
særlige tjenester): ≥85 %

Antal SMV'er der modtager 
støttetjenester

Antal SMV'er der modtager støttetjenester 
435 000 (2010)

Antal SMV'er, der modtager støttetjenester 500 
000/år

Antal SMV'er, der deltager i 
formidlingsarrangementer og 
virksomhedsmissioner

Antal SMV'er, der deltager i 
formidlingsarrangementer og 
virksomhedsmissioner: 45.000 (2010)

Antal SMV'er, der deltager i 
formidlingsarrangementer og 
virksomhedsmissioner: 60 000/år

Or. en

Ændringsforslag 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Forslag til forordning
Bilag I – Særlig målsætning: At forbedre adgangen til markeder i Den Europæiske Union og globalt – Erhvervsstøtte til SMV'er på 
markeder uden for EU

Kommissionens forslag

Særlig målsætning: At forbedre adgangen til markeder i Den Europæiske Union og globalt
Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Erhvervsstøtte til SMV'er på markeder 
uden for EU
Antal (%) af SMV'er, der er involveret i 
internationale aktiviteter (eksport, import, 
direkte udenlandske investeringer og 
øvrige aktiviteter) uden for EU

13 % (2009) 17 % (2017)

Ændringsforslag

Særlig målsætning: At forbedre adgangen til markeder i Den Europæiske Union og globalt
Resultatindikator Sidste kendte resultat Mellemlangt mål (resultat) 2017
Erhvervsstøtte til SMV'er på markeder 
uden for EU
Antal (%) af SMV'er, der er involveret i 
internationale aktiviteter (eksport, import, 

13 % (2009) 20 % (2017)
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direkte udenlandske investeringer og 
øvrige aktiviteter) uden for EU

Or. en
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Ændringsforslag 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
Information om de tjenesteydelser, der 
leveres af Enterprise Europe-netværket, 
der er omhandlet i artikel 9a.
1. Information, feedback, 
virksomhedssamarbejde og 
internationaliseringstjenester på det indre 
marked og i tredjelande:
a) udbredelse af information om, hvordan 
det indre marked for varer og 
tjenesteydelser fungerer, og hvilke 
muligheder, det byder på, herunder 
relevant EU-lovgivning, standarder og 
muligheder for offentlige indkøb, adgang 
til finansiering samt om forøgelse af 
SMV'ers bæredygtighed
b) proaktiv fremme af EU-initiativer, -
politikker og -programmer med relevans 
for SMV'er i de respektive regioner og 
informationer til SMV'er om 
ansøgningsprocedurerne for sådanne 
programmer
c) praktiske værktøjer til at måle den 
eksisterende lovgivnings indvirkning på 
SMV'er
d) bidrag til Kommissionens udførelse af 
konsekvensanalyser
e) anvendelse af andre hensigtsmæssige 
midler til at engagere SMV'er i Unionens 
politiske beslutningsproces
f) bistand til SMV'er til at udvikle 
grænseoverskridende aktiviteter og 
internationale netværk
g) støtte til SMV'er til at finde relevante 
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partnere fra den private eller offentlige 
sektor ved hjælp af hensigtsmæssige 
værktøjer.
2. Tjenester i tilknytning til innovation og 
til overførsel af teknologi og knowhow:
a) udbredelse af information og 
bevidstgørelse omkring 
innovationsrelaterede politikker, 
lovgivning og støtteprogrammer
b) deltagelse i udbredelse og udnyttelse af 
forskningsresultater
c) levering af formidlingstjenester for 
overførsel af teknologi og knowhow og for 
opbygning af partnerskaber mellem alle 
former for innovationsaktører
d) stimulering af firmaers, navnlig 
SMV'ers innovationskapacitet
e) fremme af koblingen til andre 
innovationstjenester, herunder tjenester i 
tilknytning til intellektuel ejendomsret.
3. Tjenester, der tilskynder SMV'er til at 
deltage i Horisont 2020:
a) bevidstgørelse blandt SMV'er om 
Horisont 2020
b) hjælp til SMV'er til at identificere deres 
forskningsmæssige og teknologiske 
udviklingsbehov og finde relevante 
partnere
c) bistand til SMV'er til udarbejdelse og 
koordinering af projektforslag til 
deltagelse i Horisont 2020.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelse til ændringsforslag 77 (udkast til betænkning) i punkt 1b: "i de respektive regioner".

Ændringsforslag 452
Andrzej Grzyb
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Forslag til forordning
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilaget udgår.

Or. en

Ændringsforslag 453
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilaget udgår.

Or. sl

Ændringsforslag 454
Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnittet udgår.

Or. en

Ændringsforslag 455
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – punkt 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lånegarantifaciliteten skal gennemføres 
som et enkelt EU-
lånefinansieringsinstrument til vækst, 
forskning, udvikling og innovation af 
virksomhederne i EU ved brug af den 
samme leveringsmekanisme som 
SMV'ernes efterspørgselsbaserede vindue 
til lånefaciliteten under Horisont 2020 (RSI 
II) i henhold til de nedenfor anførte vilkår.

3. Lånegarantifaciliteten skal gennemføres 
som et fælles finansieringsinstrument til 
vækst, forskning, udvikling og innovation 
af virksomhederne i EU ved brug af den 
samme leveringsmekanisme som 
SMV'ernes efterspørgselsbaserede vindue 
til lånefaciliteten under Horisont 2020 (RSI 
II) i henhold til de nedenfor anførte vilkår.
Denne facilitet skal anvendes i alle faser i 
virksomhedens livscyklus: oprettelse, 
udvikling og overdragelse uden nogen 
hensyntagen til aktivitet eller 
markedsstørrelse. Denne facilitet skal 
også anvendes på alle former for 
investeringer, også immaterielle 
investeringer.

Or. es

Ændringsforslag 456
Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egenkapitalfaciliteten til vækst udgår
1. Egenkapitalfaciliteten til vækst skal 
fokusere på fonde, der yder risikovillig 
kapital og mezzaninkapital, såsom 
efterstillet og ansvarlig lånekapital, til 
virksomheder i ekspansionsfasen og 
vækstvirksomheder, særligt dem, der 
driver grænseoverskridende virksomhed, 
og samtidig have mulighed for at foretage 
investeringer i nye virksomheder i 
forbindelse med egenkapitalfaciliteten for 
forskning, udvikling og innovation under 
Horisont 2020. I sidstnævnte tilfælde må 
investeringen fra egenkapitalfaciliteten til 
vækst ikke overstige 20 % af EU's 
samlede investeringer, bortset fra i 
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tilfælde af flertrinsmidler, hvor 
finansieringen fra egenkapitalfaciliteten 
til vækst og egenkapitalfaciliteten for 
forskning, udvikling og innovation vil 
blive ydet forholdsmæssigt på baggrund af 
fondenes investeringspolitik. 
Egenkapitalfaciliteten til vækst skal 
undgå buy-outs eller erstatningskapital, 
der tager sigte på afvikling af en erhvervet 
virksomhed. Kommissionen kan beslutte 
at ændre grænsen på 20 % på baggrund 
af ændrede markedsvilkår.
2. Støtten ydes i form af en af følgende 
investeringer:
a) Direkte fra Den Europæiske 
Investeringsfond eller andre enheder, der 
er betroet opgaven med gennemførelse på 
vegne af Kommissionen, eller
b) fra andele i investeringsinstitutter eller 
investeringsenheder, der foretager 
grænseoverskridende investeringer, der er 
oprettet af Den Europæiske 
Investeringsfond, eller andre enheder, der 
er betroet opgaven med gennemførelse på 
vegne af Kommissionen, sammen med 
private investorer og/eller nationale, 
offentlige, finansielle institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Egenkapitalfaciliteten til vækst skal 
fokusere på fonde, der yder risikovillig 
kapital og mezzaninkapital, såsom 
efterstillet og ansvarlig lånekapital, til 
virksomheder i ekspansionsfasen og 
vækstvirksomheder, særligt dem, der driver 
grænseoverskridende virksomhed, og 

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

samtidig have mulighed for at foretage 
investeringer i nye virksomheder i 
forbindelse med egenkapitalfaciliteten for 
forskning, udvikling og innovation under 
Horisont 2020. Egenkapitalfaciliteten til 
vækst skal undgå buy-outs eller 
erstatningskapital, der tager sigte på 
afvikling af en erhvervet virksomhed.

Or. en

Begrundelse

Grænsen på 20 % vil reducere fleksibiliteten og hindre muligheder for at anvende COSME's 
og Horisont 2020's egenkapitalfaciliteter som et fælles instrument.

Ændringsforslag 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fra andele i investeringsinstitutter eller 
investeringsenheder, der foretager 
grænseoverskridende investeringer, der er 
oprettet af Den Europæiske 
Investeringsfond, eller andre enheder, der 
er betroet opgaven med gennemførelse på 
vegne af Kommissionen, sammen med 
private investorer og/eller nationale, 
offentlige, finansielle institutioner.

b) fra andele i investeringsinstitutter eller 
investeringsenheder, der foretager 
grænseoverskridende investeringer, der er 
oprettet af Den Europæiske 
Investeringsfond, eller andre enheder 
(herunder ledere i den private sektor og 
nationale beslutningstagere), der er 
betroet opgaven med gennemførelse på 
vegne af Kommissionen, sammen med 
investorer fra den private sektor og/eller 
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offentlige finansielle institutioner.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør præcisere, at ledere i den private sektor og nationale beslutningstagere kan 
blive betroet opgaven med gennemførelse, og at deres rolle ikke begrænses til at yde 
saminvestering.

Ændringsforslag 459
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fra andele i investeringsinstitutter eller 
investeringsenheder, der foretager 
grænseoverskridende investeringer, der er 
oprettet af Den Europæiske 
Investeringsfond, eller andre enheder, der 
er betroet opgaven med gennemførelse på 
vegne af Kommissionen, sammen med 
private investorer og/eller nationale, 
offentlige, finansielle institutioner.

b) fra andele i investeringsinstitutter eller 
investeringsenheder, der foretager 
grænseoverskridende investeringer, der er 
oprettet af Den Europæiske 
Investeringsfond, eller andre enheder, der 
er betroet opgaven med gennemførelse på 
vegne af Kommissionen, sammen med 
private investorer og/eller nationale, 
offentlige, finansielle institutioner og 
beslutningstagere inden for risikovillig 
kapital, der er aktive på regionalt og 
lokalt plan.

Or. it

Begrundelse

Da SMV'er er små virksomheder i den første fase af deres eksistens, har de brug for lokale 
investorer, herunder for at minimere markedssvigt, der skyldes eventuelle 
informationssymmetrier.

Ændringsforslag 460
Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lånegarantifaciliteten udgår
1. Lånegarantifaciliteten skal drives af 
Den Europæiske Investeringsfond eller 
øvrige enheder, der er betroet opgaven 
med gennemførelse på vegne af 
Kommissionen. Faciliteten skal levere:
Modgarantier og øvrige 
risikodelingsordninger for 
garantiordninger
Direkte garantier og øvrige 
risikodelingsordninger for øvrige 
finansielle institutioner, der opfylder 
berettigelseskriterierne.
2. Lånegarantifaciliteten består af 
følgende to foranstaltninger:
Den første foranstaltning, 
lånefinansiering via lån, herunder 
efterstillet og ansvarlig lånekapital, eller 
leasing, skal begrænse de særlige 
vanskeligheder, som SMV'erne står over 
for i forhold til at opnå adgang til 
finansiering, enten grundet deres 
opfattede større risiko eller deres mangel 
på tilstrækkelig sikkerhed
Den anden foranstaltning, securitisering 
af SMV'ernes 
lånefinansieringsporteføljer, skal 
mobilisere yderligere lånefinansiering til 
SMV'erne i henhold til behørige 
risikodelingsordninger hos de pågældende 
institutioner. Støtte til de nævnte 
transaktioner skal være betinget af en 
forpligtelse fra de pågældende 
institutioner om at bruge en væsentlig del 
af den opnåede likviditet eller den 
mobiliserede kapital til långivning til nye 
SMV'er inden for et rimeligt tidsrum. 
Størrelsen af denne nye lånefinansiering
skal beregnes i forhold til størrelsen af 
den garanterede porteføljerisiko og skal 
sammen med tidshorisonten aftales 
særskilt for hver enkelt institution.
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3. Lånegarantifaciliteten skal, bortset fra 
lån i den securitiserede portefølje, dække 
lån på op til 150 000 EUR og med en 
minimumsløbetid på 12 måneder. 
Lånegarantifaciliteten skal være 
konstrueret på en sådan måde, at det vil 
være muligt at foretage indberetninger om 
de innovative SMV'er, der støttes, både 
hvad angår antal og omfang af lån.

Or. en

Ændringsforslag 461
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 3 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lånegarantifaciliteten skal, bortset fra 
lån i den securitiserede portefølje, dække 
lån på op til 150 000 EUR og med en 
minimumsløbetid på 12 måneder. 
Lånegarantifaciliteten skal være 
konstrueret på en sådan måde, at det vil 
være muligt at foretage indberetninger om 
de innovative SMV'er, der støttes, både 
hvad angår antal og omfang af lån.

3. Lånegarantifaciliteten skal, bortset fra 
lån i den securitiserede portefølje, dække 
lån med en minimumsløbetid på 12 
måneder.

Et maksimalt lånebeløb, der er berettiget 
til lånegarantifaciliteten, indarbejdes i 
hver aftale om gennemførelse, der indgås 
med en finansiel formidler. Det beløb, der 
dermed fastsættes, skal tage hensyn til de 
opstillede mål, typen af virksomheder og 
typen af tiltag, der er berørt af den 
pågældende aftale. Beløbet må ikke 
overstige 300 000 EUR.
Lånegarantifaciliteten skal være 
konstrueret på en sådan måde, at det vil 
være muligt at udarbejde rapporter i 
henhold til de typer af virksomheder, som 
findes i henstilling 2003/361/EF om 
definitionen af små og mellemstore 
virksomheder både hvad angår antal og 
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omfang af lån.

Or. fr

Begrundelse

Grænsen på 150 000 EUR bringer små virksomheder i en ugunstig situation. Den udelukker 
støtte til foranstaltninger, der på nuværende modtager støtte fra SMV-garantien. Den fratager 
også disse virksomheder enhver anden form for finansiering, idet deres karakteristika 
forhindrer dem i at være berettigede til egenkapitalfaciliteten (risikokapitalfaciliteten) eller 
instrumenter under Horisont 2020, da disse instrumenter vedrører forskellige målsætninger 
og målvirksomheder. De modtager heller ikke nogen støtte fra ERFU's finansielle 
instrumenter.

Ændringsforslag 462
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 3 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lånegarantifaciliteten skal, bortset fra 
lån i den securitiserede portefølje, dække 
lån på op til 150 000 EUR og med en 
minimumsløbetid på 12 måneder. 
Lånegarantifaciliteten skal være 
konstrueret på en sådan måde, at det vil 
være muligt at foretage indberetninger om 
de innovative SMV'er, der støttes, både
hvad angår antal og omfang af lån.

3. Lånegarantifaciliteten skal, bortset fra 
lån i den securitiserede portefølje, dække 
lån på op til 150 000 EUR og med en 
minimumsløbetid på 12 måneder. 
Lånegarantifaciliteten skal også dække lån 
på over 150 000 EUR og med en 
minimumsløbetid på 12 måneder, i 
tilfælde hvor SMV'er, der opfylder 
kriterierne for at være støtteberettigede 
under COSME, ikke opfylder kriterierne 
for at være støtteberettigede under 
SMV'ernes vindue i lånefaciliteten under 
Horisont 2020. Det er de finansielle 
formidleres ansvar at dokumentere, om 
SMV'er er støtteberettigede i henhold til 
SMV-komponenten af lånefaciliteten 
under Horisont 2020. Kommissionen kan 
udstede henstillinger om eksempler med 
sager, hvor lånegarantifaciliteten dækker 
lån på over 150 000 EUR.

Or. en
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Ændringsforslag 463
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 3 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lånegarantifaciliteten skal, bortset fra 
lån i den securitiserede portefølje, dække 
lån på op til 150 000 EUR og med en 
minimumsløbetid på 12 måneder. 
Lånegarantifaciliteten skal være 
konstrueret på en sådan måde, at det vil 
være muligt at foretage indberetninger om 
de innovative SMV'er, der støttes, både 
hvad angår antal og omfang af lån.

3. Lånegarantifaciliteten skal, bortset fra 
lån i den securitiserede portefølje, dække 
lån på op til 500.000 EUR og med en 
minimumsløbetid på 12 måneder. 
Lånegarantifaciliteten skal være 
konstrueret på en sådan måde, at det vil 
være muligt at foretage indberetninger om 
de innovative SMV'er, der støttes, både 
hvad angår antal og omfang af lån.

Or. it

Begrundelse

La proposta della Commissione fissa un prestito di max. € 150,000 come criterio di 
ammissibilità per le garanzie previste COSME. Tutte le operazioni con importi superiori a 
questa soglia dovrebbe invece entrare nel Programma Orizzonte 2020. Tale soglia è troppo 
bassa per il finanziamento delle start-up e i trasferimenti di business, infatti, il fabbisogno 
finanziario per tali operazioni può facilmente superare questo importo. Tuttavia, non tutte le 
PMI con esigenze di finanziamento superiori a € 150,000 sono aziende innovative e quindi 
sarebbero escluse dal sostegno finanziario dell'UE, nonostante eventuali vantaggi dei loro 
progetti di investimento. La soglia di € 500.000 permetterebbe di garantire più elevati livelli 
di investimenti e sarebbe più adeguati per operazioni come start up o il trasferimento di 
business.

Ændringsforslag 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 3 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lånegarantifaciliteten skal, bortset fra 
lån i den securitiserede portefølje, dække 
lån på op til 150 000 EUR og med en 
minimumsløbetid på 12 måneder. 
Lånegarantifaciliteten skal være 

3. Lånegarantifaciliteten skal, bortset fra 
lån i den securitiserede portefølje, dække 
lån på op til 1 000 000 EUR og med en 
minimumsløbetid på 12 måneder. 
Lånegarantifaciliteten skal være 
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konstrueret på en sådan måde, at det vil 
være muligt at foretage indberetninger om 
de innovative SMV'er, der støttes, både 
hvad angår antal og omfang af lån.

konstrueret på en sådan måde, at det vil 
være muligt at foretage indberetninger om 
de innovative SMV'er, der støttes, både
hvad angår antal og omfang af lån.

Or. en


