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Ändringsförslag 318
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bidra till att främja 
entreprenörskap genom att förbättra de 
grundförutsättningar som påverkar 
utvecklingen av företagande. 
Kommissionen ska stödja ett 
företagsklimat som gynnar 
företagsutveckling och företagstillväxt.

1. Kommissionen ska bidra till att främja 
entreprenörskap genom att förbättra de 
grundförutsättningar som påverkar 
utvecklingen av företagande. 
Kommissionen ska stödja ett 
företagsklimat som gynnar 
företagsutveckling och företagstillväxt, 
särskilt för mikroföretag och små och 
medelstora företag.

Or. ro

Ändringsförslag 319
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bidra till att främja 
entreprenörskap genom att förbättra de 
grundförutsättningar som påverkar 
utvecklingen av företagande. 
Kommissionen ska stödja ett 
företagsklimat som gynnar 
företagsutveckling och företagstillväxt.

1. Kommissionen ska bidra till att främja 
entreprenörskap genom att förbättra de 
grundförutsättningar som påverkar 
utvecklingen av företagande. 
Kommissionen ska stödja ett 
företagsklimat som gynnar 
företagsskapande, företagsutveckling, 
företagstillväxt och företagsöverlåtelse, 
särskilt för mikroföretag och små och 
medelstora företag.

Or. fr

Ändringsförslag 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bidra till att främja 
entreprenörskap genom att förbättra de 
grundförutsättningar som påverkar 
utvecklingen av företagande. 
Kommissionen ska stödja ett 
företagsklimat som gynnar
företagsutveckling och företagstillväxt.

1. Kommissionen ska bidra till att främja 
entreprenörskap genom att förbättra de 
grundförutsättningar som påverkar 
utvecklingen av företagande. 
Kommissionen ska stödja ett 
företagsklimat som gynnar företagande, 
hållbara nystartade företag, utveckling 
och tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 321
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bidra till att främja 
entreprenörskap genom att förbättra de 
grundförutsättningar som påverkar 
utvecklingen av företagande. 
Kommissionen ska stödja ett 
företagsklimat som gynnar 
företagsutveckling och företagstillväxt.

1. Kommissionen ska bidra till att främja 
entreprenörskap genom att förbättra de 
grundförutsättningar som påverkar 
utvecklingen av företagande, genom att 
harmonisera den befintliga lagstiftningen 
och minska byråkratin för små och 
medelstora företag i de olika 
medlemsstaterna. Kommissionen ska 
stödja ett företagsklimat som gynnar 
företagsutveckling, företagstillväxt och 
konsolidering av företag.

Or. it

Motivering

Företag bör även få stöd i de livscykelfaser som följer efter att man startat företaget, i syfte 
att stärka deras position på marknaden (konsolidering) genom en konkurrensmässig 
omorganisering/omstrukturering för att möta de nya ekonomiska utmaningarna, även med 
hjälp av en harmonisering av lagstiftningen.
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Ändringsförslag 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bidra till att främja 
entreprenörskap genom att förbättra de 
grundförutsättningar som påverkar 
utvecklingen av företagande. 
Kommissionen ska stödja ett 
företagsklimat som gynnar 
företagsutveckling och företagstillväxt.

1. Kommissionen ska bidra till att främja 
entreprenörskap genom att förbättra de 
grundförutsättningar som påverkar 
utvecklingen av företagande. 
Kommissionen ska stödja ett 
företagsklimat som gynnar 
företagsutveckling och företagstillväxt,
med särskilt fokus på strategier för små 
och medelstora företag och deras behov.

Or. en

Ändringsförslag 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
samt kvinnliga företagare, liksom särskilda 
målgrupper.

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas nya 
och potentiella företagare, samt unga och
kvinnliga företagare.

Or. en

Ändringsförslag 324
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
samt kvinnliga företagare, liksom särskilda 
målgrupper.

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
samt kvinnliga företagare, hantverkare 
liksom särskilda målgrupper.

Or. fr

Ändringsförslag 325
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
samt kvinnliga företagare, liksom särskilda 
målgrupper.

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
samt kvinnliga företagare, liksom särskilda 
målgrupper, och företagare i åldern 30–
60 år som drabbats av krisen.

Or. it

Motivering

Krisen har drabbat företagare över 50 år hårt, därför bör de inkluderas i de kategorier som 
kommissionen ska ägna särskild uppmärksamhet.

Ändringsförslag 326
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
samt kvinnliga företagare, liksom särskilda 
målgrupper.

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare, 
företagare inom den civila sektorn, samt 
kvinnliga företagare, liksom särskilda 
målgrupper.
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Or. en

Ändringsförslag 327
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
samt kvinnliga företagare, liksom särskilda 
målgrupper.

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
samt kvinnliga företagare, liksom särskilda 
målgrupper, till exempel invandrare och 
socialt missgynnade eller utsatta grupper 
som exempelvis personer med 
funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 328
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
samt kvinnliga företagare, liksom särskilda 
målgrupper.

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
samt kvinnliga företagare, liksom särskilda 
målgrupper, däribland äldre företagare 
vars erfarenhet och informella nätverk 
kan visa sig ovärderliga.

Or. en

Motivering

Äldre medborgares betydelse för företagandet bör inte underskattas. Dessa medborgare kan 
med tanke på sin erfarenhet och sina kontakter bidra på ett värdefullt sätt vid start av nya 
företag och därmed bli aktiva aktörer i ett åldrande samhälle.
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Ändringsförslag 329
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
samt kvinnliga företagare, liksom särskilda 
målgrupper.

2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
företagare, nya och potentiella företagare 
samt kvinnliga företagare, liksom särskilda 
målgrupper samt överlåtelse av företag.

Or. de

Ändringsförslag 330
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
unga företagare, nya och potentiella 
företagare samt kvinnliga företagare, 
liksom särskilda målgrupper.

(2) Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
unga företagare, nya och potentiella 
företagare samt kvinnliga företagare, 
liksom följdenligt, särskilda organ med 
specialistkunskaper som stöder dem.

Or. hu

Ändringsförslag 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen får främja inrättande 
av infrastrukturnätverk för bevarande av 
konst och hantverk, konstnärlig 
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skicklighet och hantverksskicklighet och 
de traditionella teknikerna inom kulturarv 
och lyxindustri.

Or. en

Ändringsförslag 332
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får stödja 
medlemsstaternas åtgärder för att utveckla 
företagarutbildning, företagarkunskap och 
företagaranda, särskilt bland potentiella 
och nya entreprenörer.

3. Kommissionen får stödja 
medlemsstaternas och regionernas
åtgärder för att utveckla 
företagarutbildning, företagarkunskap och 
företagaranda, även på lokal nivå, särskilt 
bland potentiella och nya entreprenörer, 
med hjälp av även coachning och 
mentorskap för entreprenörer (jämför 
med ”tillfällig förvaltning”).

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att införa en hänvisning till framgångsrika åtgärder som redan vidtagits 
på regional nivå för att stödja företagens tillväxt (coachning, rådgivning, etc.) med 
yrkespersoner som inte arbetar i företaget.

Ändringsförslag 333
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Kommissionen får stödja 
medlemsstaternas åtgärder för att utveckla 
företagarutbildning, företagarkunskap och 
företagaranda, särskilt bland potentiella 

(3) Kommissionen får stödja 
medlemsstaternas åtgärder för att utveckla 
företagarutbildning, företagarkunskap och 
företagaranda, särskilt bland potentiella 
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och nya entreprenörer. och nya entreprenörer, samt program för
att främja egenföretagande och påbörjat 
entreprenörskap bland unga tänkbara 
entreprenörer.

Or. hu

Ändringsförslag 334
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får stödja 
medlemsstaternas åtgärder för att utveckla 
företagarutbildning, företagarkunskap och 
företagaranda, särskilt bland potentiella 
och nya entreprenörer.

3. Kommissionen får stödja 
medlemsstaternas åtgärder för att utveckla 
företagarutbildning, företagarkunskap och 
företagaranda, särskilt bland potentiella 
och nya entreprenörer samt initiativ för att 
ge företagare som tidigare gått i konkurs 
en andra chans.

Or. en

Ändringsförslag 335
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen stöder företagsinsatser 
för att främja små och medelstora företag 
i turismsektorn i syfte att stödja en hållbar 
turism av hög kvalitet, särskilt genom att 
identifiera de bästa metoderna för att 
främja särskilda sektorer, som exempelvis 
sol och bad turism.

Or. it
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Ändringsförslag 336
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Särskild uppmärksamhet måste 
ägnas åt att avskaffa 
ungdomsarbetslösheten genom att 
arbetslösa ungdomar motiveras att bli 
egenföretagare och entreprenörer med 
beaktande av målgruppens 
specialiseringar och genom att den 
specifika kunskapen om målgruppen hos 
organisationer för ungdomars 
företagsutveckling används.

Or. hu

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen får stärka utbildningen 
av potentiella företagare med hjälp av 
programmen Livslångt lärande eller 
Erasmus för alla, i syfte att förbättra 
deras tekniska kapacitet och 
företagsledning.

Or. en

Ändringsförslag 338
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska stödja 
kapacitetsuppbyggnad för förmedlande 
organisationer för små och medelstora 
företag för att öka kvaliteten hos och 
tillgången till råd om företags sociala 
ansvar för små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 339
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen stöder de åtgärder som 
vidtagits av medlemsstaterna om att 
inrätta skattelättnader för små och 
medelstora företag.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att under denna krisperiod främja samtliga åtgärder, även på nationell 
nivå, som gynnar tillväxt och konsolidering av företag.

Ändringsförslag 340
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Kommissionen stöder avknoppningar 
från universiteten i medlemsstaterna, 
samt skapandet av acceleratorer och 
företagsinkubatorer.
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Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att utveckla och konsolidera den roll som universiteten spelar vid 
skapandet av nya företag och den marknadsföring av idéer som de kan erbjuda.

Ändringsförslag 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för små och medelstora företag 
under inlednings- och tillväxtfaserna, som 
ett komplement till medlemsstaternas 
användning av finansieringsinstrument för 
små och medelstora företag på nationell 
och regional nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och på nationell 
nivå. Åtgärderna ska syfta till att stimulera 
tillgången till finansiering både i form av 
egetkapital och av lån.

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för små och medelstora företag 
under inlednings-, tillväxt- och 
överlåtelsefaserna, som ett komplement 
till medlemsstaternas användning av 
finansieringsinstrument för små och 
medelstora företag på nationell, regional 
och lokal nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken, Horisont 2020
och på nationell, regional eller lokal nivå. 
Åtgärderna ska syfta till att stimulera 
tillgången till finansiering både i form av 
egetkapital och av lån.

Or. en

Motivering

Tillägg till ändringsförslag 41 i förslaget till betänkande: Finansieringsinstrumenten inom 
ramen för detta program ska komplettera de befintliga systemen på nationell, regional och 
lokal nivå. Utöver de nationella och regionala myndigheterna ska även lokala myndigheter 
som exempelvis städer spela en viktig roll när det gäller att underlätta tillgången till
finansiering för små och medelstora företag.

Ändringsförslag 342
Patrizia Toia
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för små och medelstora företag 
under inlednings- och tillväxtfaserna, som 
ett komplement till medlemsstaternas 
användning av finansieringsinstrument för 
små och medelstora företag på nationell 
och regional nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och på nationell 
nivå. Åtgärderna ska syfta till att stimulera 
tillgången till finansiering både i form av 
egetkapital och av lån.

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för små och medelstora företag 
under inlednings-, tillväxt- och
konsolideringsfaserna, som ett 
komplement till medlemsstaternas 
användning av finansieringsinstrument för 
små och medelstora företag på nationell 
och regional nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och på nationell 
nivå. Åtgärderna ska syfta till att stimulera 
tillgången till finansiering både i form av 
egetkapital och av lån.

Or. it

Ändringsförslag 343
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för små och medelstora företag 
under inlednings- och tillväxtfaserna, som 
ett komplement till medlemsstaternas 
användning av finansieringsinstrument för 
små och medelstora företag på nationell 
och regional nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och på nationell 
nivå. Åtgärderna ska syfta till att stimulera 

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för små och medelstora företag 
under inlednings- och tillväxtfaserna, som 
ett komplement till medlemsstaternas 
användning av finansieringsinstrument för
små och medelstora företag på nationell 
och regional nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och på nationell 
nivå. Åtgärderna ska syfta till att stimulera 
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tillgången till finansiering både i form av 
egetkapital och av lån.

tillgången till finansiering både i form av 
egetkapital och av lån. Kommissionen vill 
särskilt synliggöra gemenskapens 
finansiering av små och medelstora 
företag i syfte att göra EU-stödet välkänt 
och erkänt.

Or. fr

Ändringsförslag 344
Henri Weber, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för små och medelstora företag 
under inlednings- och tillväxtfaserna, som 
ett komplement till medlemsstaternas 
användning av finansieringsinstrument för 
små och medelstora företag på nationell 
och regional nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och på nationell 
nivå. Åtgärderna ska syfta till att stimulera 
tillgången till finansiering både i form av 
egetkapital och av lån.

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förenkla och förbättra 
tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag under alla faser av 
deras livscykel, som ett komplement till 
medlemsstaternas användning av 
finansieringsinstrument för små och 
medelstora företag på nationell och 
regional nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och på nationell 
nivå. Åtgärderna ska syfta till att främja 
och stimulera tillgången till finansiering 
både i form av egetkapital och av lån.

Or. fr

Ändringsförslag 345
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för små och medelstora företag 
under inlednings- och tillväxtfaserna, som 
ett komplement till medlemsstaternas 
användning av finansieringsinstrument för 
små och medelstora företag på nationell 
och regional nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och på nationell 
nivå. Åtgärderna ska syfta till att stimulera 
tillgången till finansiering både i form av 
egetkapital och av lån.

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vilkas 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för små och medelstora företag 
under inlednings- och tillväxtfaserna och 
även under överlåtelsefasen, som ett 
komplement till medlemsstaternas 
användning av finansieringsinstrument för 
små och medelstora företag på nationell 
och regional nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och på nationell 
nivå. Åtgärderna ska syfta till att stimulera 
tillgången till finansiering både i form av 
egetkapital och av lån.

Or. de

Ändringsförslag 346
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för små och medelstora företag 
under inlednings- och tillväxtfaserna, som 
ett komplement till medlemsstaternas 
användning av finansieringsinstrument för 
små och medelstora företag på nationell 
och regional nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och på nationell 
nivå. Åtgärderna ska syfta till att stimulera 
tillgången till finansiering både i form av 
egetkapital och av lån.

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för mikroföretag och små och 
medelstora företag under inlednings- och 
tillväxtfaserna, som ett komplement till 
medlemsstaternas användning av 
finansieringsinstrument för mikroföretag 
och små och medelstora företag på lokal, 
nationell och regional nivå. För att 
säkerställa komplementariteten ska dessa 
åtgärder nära samordnas med de åtgärder 
som vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och på nationell 
nivå. Åtgärderna ska syfta till att stimulera 
tillgången till finansiering både i form av 
egetkapital och av lån.
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Or. ro

Ändringsförslag 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för små och medelstora företag 
under inlednings- och tillväxtfaserna, som 
ett komplement till medlemsstaternas 
användning av finansieringsinstrument för 
små och medelstora företag på nationell 
och regional nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och på nationell 
nivå. Åtgärderna ska syfta till att stimulera 
tillgången till finansiering både i form av 
egetkapital och av lån.

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för små och medelstora företag 
under inlednings- och tillväxtfaserna, som 
ett komplement till medlemsstaternas 
användning av finansieringsinstrument för 
små och medelstora företag på nationell 
och regional nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken, Horisont 2020
och på nationell nivå. Åtgärderna ska syfta 
till att stimulera tillgången till finansiering 
både i form av egetkapital och av lån.

Or. en

Ändringsförslag 348
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för små och medelstora företag 
under inlednings- och tillväxtfaserna, som 
ett komplement till medlemsstaternas 
användning av finansieringsinstrument för 
små och medelstora företag på nationell 

1. Kommissionen ska stödja åtgärder vars 
syfte är att förbättra tillgången till 
finansiering för små och medelstora företag 
under inlednings- och tillväxtfaserna, som 
ett komplement till medlemsstaternas 
användning av finansieringsinstrument för 
små och medelstora företag på nationell 
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och regional nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och på nationell 
nivå. Åtgärderna ska syfta till att stimulera 
tillgången till finansiering både i form av 
egetkapital och av lån.

och regional nivå. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken, Horisont 2020 
och på nationell och regional nivå. 
Åtgärderna ska syfta till att stimulera 
tillgången till och användningen av 
startfinansiering, finansiering av 
företagsänglar, egetkapital, 
hybridkapitalfinansiering och av 
finansiering i form av lån.

Or. en

Ändringsförslag 349
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Som en del av de åtgärder som avses i 
punkt 1 ska kommissionen, om marknaden 
efterfrågar detta, utarbeta åtgärder för att 
förbättra gränsöverskridande finansiering 
och finansiering från flera länder för att på 
så sätt hjälpa små och medelstora företag 
att etablera internationell verksamhet i 
enlighet med unionslagstiftningen.

2. Som en del av de åtgärder som avses i 
punkt 1 ska kommissionen, om marknaden 
efterfrågar detta, utarbeta åtgärder för att 
förbättra gränsöverskridande finansiering 
och finansiering från flera länder för att på 
så sätt hjälpa små och medelstora företag 
att etablera internationell verksamhet eller 
skapa allianser eller fusioner med andra 
små och medelstora företag i enlighet med 
unionslagstiftningen.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att stödja sammanslagning och dimensionsökning av små och medelstora 
företag som kan stärka konkurrenskraften.

Ändringsförslag 350
Edit Herczog
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För att fylla i de finansiella luckorna 
i företagens livscykel krävs det att man 
stöder nystartade, innovativa företag så 
att de uppnår tillväxtsskedet så fort som 
möjligt och att man främjar nystartade 
företags framsteg till ett skede där de kan 
dra till sig kapital. Detta kommer att 
främjas av nya projekt som är klara att ta 
emot sådd- och riskkapital så snart som 
möjligt i syfte att främja 
riskkapitalmarknadens, och följaktligen 
affärsverksamhetens (och EU-
ekonomins), tillväxt.

Or. hu

Ändringsförslag 351
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Som en del av initiativen för att 
förbättra tillgången till finansiering, 
kommer åtgärder att vidtas för att se till 
att tillgången till finansieringsinstrument 
åtföljs av konkreta riktlinjer i fråga om 
möjligheterna till mentorskap, 
handledningsplaner och utförande av 
kunskapsbaserade företagstjänster som 
kan vara avgörande för att garantera 
tillgången till medlen.

Or. en
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Motivering

Det är inte tillräckligt att göra finansieringsinstrumenten tillgängliga för små och medelstora 
företag utan att de får tillgång till verkligt mentorskap och lämplig rådgivning. Kunskaper 
och ledningsförmåga (exempelvis när det gäller utarbetande av en bra affärsplan), kan vara 
lika avgörande som tillgången till finansiering. Möjligheterna till finansiering genom 
finansieringsinstrument måste, i förekommande fall och vid behov, kompletteras med 
möjligheter till handledning eller mentorskap.

Ändringsförslag 352
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Som en del av åtgärderna i punkt 1 
ska kommissionen undersöka möjligheten 
att stödja, utveckla eller utarbeta 
innovativa finansieringsinstrument som 
kan gynna små och medelstora företag, 
som exempelvis gräsrotsfinansiering, i 
samråd med de berörda aktörerna, 
inklusive de små och medelstora 
företagens representativa organisationer.

Or. en

Motivering

Genom gräsrotsfinansiering kan en större grupp med mindre investerare investera i projekt 
och småföretag, vanligtvis genom Internetportaler. I USA har Jumpstart Our Business 
Startups Act eller JOBS Act antagits i syfte att främja finansiering av små företag och införa 
en rättslig ram för gräsrotsfinansiering med beaktande av jämvikten mellan skyddet av 
investerare och främjandet av den ekonomiska tillväxten.

Ändringsförslag 353
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En närmare redogörelse för de åtgärder 
som avses i punkt 1 i denna artikel finns i 
bilaga II.

3. En närmare redogörelse för de åtgärder 
som avses i punkt 1 i denna artikel finns i 
artikel 14.1.a.

Or. sl

Ändringsförslag 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder för att förbättra marknadstillträdet Åtgärder för att förbättra marknadstillträdet 
och tillträdet till stödtjänster

Or. fr

Ändringsförslag 355
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bibehålla sitt stöd 
till Enterprise Europe Network som ett 
sätt att fortsätta förbättra 
unionsföretagens konkurrenskraft och 
marknadstillträde.

utgår

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att skilja mellan åtgärder för förbättrat marknadstillträde och åtgärder för 
information, rådgivning och stöd till företag. Därför föreslås en uppdelning av artikel 9 i två 
olika artiklar.
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Ändringsförslag 356
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bibehålla sitt stöd till 
Enterprise Europe Network som ett sätt att 
fortsätta förbättra unionsföretagens 
konkurrenskraft och marknadstillträde.

1. Kommissionen ska bibehålla sitt stöd till 
Enterprise Europe Network som ett sätt att 
fortsätta förbättra unionsföretagens 
konkurrenskraft och marknadstillträde.
Europe Enterprise Network ska inte 
ersätta eller överlappa den verksamhet 
som bedrivs av befintliga små och 
medelstora företag och 
mikroorganisationer och ska helst utgå 
från de små och medelstora företagens 
representativa organisationer. Reglerna 
för EEN:s territoriella genomförande bör 
ta hänsyn till mångfalden av små och 
medelstora företag och skapa synergier 
med och beakta den roll som redan spelas 
av de små och medelstora företagens 
representativa organisationer.

Or. en

Motivering

Europe Enterprise Network ska vara ett företagsnätverk, men i många regioner är de små och 
medelstora företagens representativa organisationer inte delaktiga och det är därför inte 
möjligt att inrätta ett nätverk mellan företag och företagsorganisationer.

Ändringsförslag 357
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bibehålla sitt stöd till 
Enterprise Europe Network som ett sätt att 

1. Kommissionen ska bibehålla sitt stöd till 
Enterprise Europe Network som ett sätt att 
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fortsätta förbättra unionsföretagens 
konkurrenskraft och marknadstillträde.

fortsätta förbättra unionsföretagens 
konkurrenskraft och marknadstillträde.
Nätverkets framtida verksamhet bör 
fullfölja, bygga vidare på och förbättra 
den nuvarande verksamheten. Nätverket 
ska tillhandahålla integrerade 
företagsstödtjänster till europeiska små 
och medelstora företag som vill undersöka 
möjligheterna på den inre marknaden och 
i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Nätverkets erfarenheter och expertkunskaper bör användas för att ytterligare stärka dess stöd 
till små och medelstora företag i framtiden. Vidare vore det lämpligt med en mer detaljerad 
beskrivning av de planerade åtgärderna.

Ändringsförslag 358
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bibehålla sitt stöd till 
Enterprise Europe Network som ett sätt att 
fortsätta förbättra unionsföretagens 
konkurrenskraft och marknadstillträde.

1. Kommissionen ska bibehålla sitt stöd till 
Enterprise Europe Network som ett sätt att 
fortsätta förbättra unionsföretagens 
konkurrenskraft och marknadstillträde.
Kommissionen ska dock utvärdera 
nätverkets effektivitet, styrning och 
geografiska spridning i syfte att förbättra 
de små och medelstora företagens 
användning av de föreslagna tjänsterna, 
öka de berörda aktörernas delaktighet i 
styrningen av nätverket, samt garantera 
en jämnare geografisk fördelning.

Or. en

Ändringsförslag 359
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Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bibehålla sitt stöd till 
Enterprise Europe Network som ett sätt att 
fortsätta förbättra unionsföretagens 
konkurrenskraft och marknadstillträde.

1. Kommissionen ska bibehålla sitt stöd till 
Enterprise Europe Network som ett sätt att 
fortsätta förbättra konkurrenskraften hos
och marknadstillträdet för
unionsföretagen och för företagen i 
unionens utomeuropeiska länder och 
territorier.

Or. fr

Ändringsförslag 360
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bibehålla sitt stöd till 
Enterprise Europe Network som ett sätt att 
fortsätta förbättra unionsföretagens 
konkurrenskraft och marknadstillträde.

1. Kommissionen ska vidareutveckla sitt 
stöd till Enterprise Europe Network som ett 
sätt att fortsätta förbättra unionsföretagens 
konkurrenskraft och marknadstillträde, 
dock utan att förorsaka onödigt 
dubbelarbete.

Or. de

Ändringsförslag 361
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bibehålla sitt stöd till 
Enterprise Europe Network som ett sätt att 

1. Kommissionen ska bibehålla sitt stöd till 
Enterprise Europe Network som ett sätt att 
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fortsätta förbättra unionsföretagens 
konkurrenskraft och marknadstillträde.

fortsätta förbättra unionsföretagens 
konkurrenskraft och marknadstillträde, 
baserat på en effektivitetskontroll om hur 
aktörerna i nätverket fungerar på lokal 
nivå.

Or. it

Ändringsförslag 362
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åtgärder inom ramen för nätverket 
kan omfatta bland annat följande:
(a) Information och rådgivningstjänster 
om EU-initiativ och EU-lagstiftning,
(b) stöd för ökad förvaltningskapacitet för 
att öka små och medelstora företags 
konkurrenskraft,
(c) stöd för att öka små och medelstora 
företags finansiella kunskaper,
(d) åtgärder för att öka små och 
medelstora företags tillgång till 
expertkunskaper om energieffektivitet, 
klimat- och miljöfrågor,
(e) främjande av andra 
finansieringskällor inom EU,
(f) underlättande av gränsöverskridande 
företagande, forskning och utveckling, 
teknik- och innovationspartnerskap,
(g) tillhandahållande av en kanal för 
kommunikation mellan små och 
medelstora företag och kommissionen.

Or. en
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Motivering

Det vore lämpligt att införa en beskrivning av möjliga uppgifter för nätverket, som inte är 
alltför föreskrivande och som lämnar utrymme för anpassningar till framtida utveckling.

Ändringsförslag 363
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får stödja åtgärder för att 
förbättra de små och medelstora företagens 
tillträde till den inre marknaden, bl.a. 
insatser för att sprida information och höja 
medvetenheten.

2. Kommissionen får stödja åtgärder för att 
förbättra de små och medelstora företagens 
tillträde till den inre marknaden, bl.a. 
insatser för att sprida information och höja 
medvetenheten. Kommissionen stöder 
framför allt de stödåtgärder för små och 
medelstora företag som genomförs av 
deras representativa organisationer på 
EU-nivå och nationellt, i synnerhet de 
åtgärder som syftar till att
– genomföra programmet,
– se till att de små och medelstora 
företagen följer 
gemenskapslagstiftningen,
– främja små och medelstora företags 
tillträde till EU-program och 
EU-finansiering,
– anta god praxis och inrätta ett 
samarbete mellan dessa organisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 364
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får stödja åtgärder för att 
förbättra de små och medelstora företagens 
tillträde till den inre marknaden, bl.a. 
insatser för att sprida information och höja 
medvetenheten.

2. Kommissionen får stödja åtgärder för att 
förbättra de små och medelstora företagens 
tillträde till den inre marknaden, bl.a. 
insatser för att sprida information och höja 
medvetenheten samt åtgärder för att 
främja de små och medelstora företagens 
samt mikroföretagens deltagande vid 
utarbetande och anpassning av EU:s krav 
och normer liksom företagens 
uppfyllande av dessa.

Or. es

Ändringsförslag 365
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får stödja åtgärder för att 
förbättra de små och medelstora företagens 
tillträde till den inre marknaden, bl.a. 
insatser för att sprida information och höja 
medvetenheten.

2. Kommissionen ska stödja åtgärder för 
att förbättra de små och medelstora 
företagens tillträde till den inre marknaden, 
bl.a. insatser för att sprida information och 
höja medvetenheten. Den ska också stödja 
ett ökat deltagande för små och 
medelstora företags representativa 
organisationer i utvecklingen av politiska 
initiativ med avseende på den inre 
marknaden, som exempelvis offentlig 
upphandling, standardiseringsprocesser 
och system för immateriella rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 366
Gaston Franco
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får stödja åtgärder för att 
förbättra de små och medelstora företagens 
tillträde till den inre marknaden, bl.a. 
insatser för att sprida information och höja 
medvetenheten.

2. Kommissionen får stödja åtgärder för att 
förbättra de små och medelstora företagens 
tillträde till den inre marknaden, bl.a. 
insatser för att sprida information, höja 
medvetenheten och för utbildning.

Or. fr

Ändringsförslag 367
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får stödja åtgärder för att 
förbättra de små och medelstora företagens 
tillträde till den inre marknaden, bl.a. 
insatser för att sprida information och höja 
medvetenheten.

2. Kommissionen får stödja åtgärder för att 
förbättra de små och medelstora företagens 
tillträde till den inre marknaden, bl.a. 
insatser för att sprida information, skapa 
plattformer och höja medvetenheten.

Or. en

Ändringsförslag 368
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får stödja åtgärder för att 
förbättra de små och medelstora företagens 
tillträde till den inre marknaden, bl.a. 
insatser för att sprida information och höja 
medvetenheten.

Kommissionen ska stödja åtgärder för att 
förbättra de små och medelstora företagens 
tillträde till den inre marknaden, bl.a. 
insatser för att sprida information och höja 
medvetenheten.

Or. de
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Ändringsförslag 369
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Inom ramen för tillämpningen av 
denna artikel kommer kommissionen 
särskilt att uppmärksamma små och 
medelstora företag samt förenligheten hos 
de åtgärder som vidtas med punkterna 1 
och 2.

Or. fr

Ändringsförslag 370
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De särskilda åtgärderna ska syfta till att 
underlätta de små och medelstora 
företagens tillträde till marknader utanför 
unionen och att stärka befintliga 
stödtjänster på de marknaderna. De små 
och medelstora företagen får ta emot stöd 
genom programmet i fråga om standarder 
och immateriella rättigheter i prioriterade 
tredjeländer.

3. De särskilda åtgärderna ska syfta till att 
underlätta de små och medelstora 
företagens tillträde till marknader utanför 
unionen och att stärka befintliga 
stödtjänster på de marknaderna. För att 
undvika dubbelarbete ska kommissionen 
först inventera befintliga 
rådgivningsmöjligheter på detta område, 
innan nya rådgivningserbjudanden 
utformas. Som ett nästa steg ska de små 
och medelstora företagens organisationer 
konsulteras, för att kartlägga företagens 
behov. De små och medelstora företagen 
får ta emot stöd genom programmet i fråga 
om standarder och immateriella rättigheter 
i prioriterade tredjeländer.

Or. de
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Ändringsförslag 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De särskilda åtgärderna ska syfta till att 
underlätta de små och medelstora 
företagens tillträde till marknader utanför 
unionen och att stärka befintliga
stödtjänster på de marknaderna. De små 
och medelstora företagen får ta emot stöd 
genom programmet i fråga om standarder 
och immateriella rättigheter i prioriterade 
tredjeländer.

3. De särskilda åtgärderna får syfta till att 
underlätta de små och medelstora 
företagens tillträde till marknader utanför 
unionen, särskilt genom att sprida 
information om marknadshinder och
affärsmöjligheter och genom att förbättra
stödtjänster vad gäller information om 
standarder, offentlig upphandling och 
immateriella rättigheter i prioriterade 
tredjeländer. Dessa åtgärder ska 
komplettera men inte överlappa 
grundläggande handelsfrämjande 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 372
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De särskilda åtgärderna ska syfta till att 
underlätta de små och medelstora 
företagens tillträde till marknader utanför 
unionen och att stärka befintliga 
stödtjänster på de marknaderna. De små 
och medelstora företagen får ta emot stöd 
genom programmet i fråga om standarder 
och immateriella rättigheter i prioriterade 
tredjeländer.

3. De särskilda åtgärderna ska syfta till att 
underlätta de små och medelstora 
företagens tillträde till marknader utanför 
unionen och att stärka befintliga 
stödtjänster på de marknaderna, som 
exempelvis tillgängliggörandet av 
diagnosverktyg, spridning av information 
och stöd för att göra företagens 
internationella verksamhet varaktig. De 
små och medelstora företagen får ta emot 
stöd genom programmet i fråga om 
standarder och immateriella rättigheter i 
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prioriterade tredjeländer. Alla små och 
medelstora företags behov omfattas, 
oavsett om företagen bedriver export som 
främsta sysselsättning, tillfälligt eller är 
etablerade exportföretag.

Or. fr

Ändringsförslag 373
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De särskilda åtgärderna ska syfta till att 
underlätta de små och medelstora 
företagens tillträde till marknader utanför 
unionen och att stärka befintliga 
stödtjänster på de marknaderna. De små 
och medelstora företagen får ta emot stöd 
genom programmet i fråga om standarder 
och immateriella rättigheter i prioriterade 
tredjeländer.

3. De särskilda åtgärderna ska syfta till att 
underlätta de små och medelstora 
företagens tillträde till marknader utanför 
unionen och att stärka befintliga 
stödtjänster på de marknaderna. De små 
och medelstora företagen ska ta emot stöd 
genom programmet, särskilt information 
om hinder för marknadsinträde och 
affärsmöjligheter samt förbättrade 
stödtjänsterna i fråga om standarder och 
immateriella rättigheter i prioriterade 
tredjeländer.

Or. en

Motivering

Det vore lämpligt med en beskrivning av möjlig verksamhet till stöd för en 
internationalisering av små och medelstora företag, som inte är alltför föreskrivande och som 
lämnar utrymme för anpassningar till framtida utveckling.

Ändringsförslag 374
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De särskilda åtgärderna ska syfta till att 
underlätta de små och medelstora 
företagens tillträde till marknader utanför 
unionen och att stärka befintliga 
stödtjänster på de marknaderna. De små 
och medelstora företagen får ta emot stöd 
genom programmet i fråga om standarder 
och immateriella rättigheter i prioriterade 
tredjeländer.

3. De särskilda åtgärderna ska syfta till att 
underlätta de små och medelstora 
företagens tillträde till marknader utanför 
unionen och att stärka befintliga 
stödtjänster på de marknaderna. De små
och medelstora företagen får ta emot stöd 
genom programmet i fråga om standarder 
och immateriella rättigheter i prioriterade 
tredjeländer och den inre marknaden.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att stödja företagen i inträdesskedet på den inre marknaden och de icke-
europeiska marknaderna, för att minska riskerna för snedvridning av handeln med varor och 
tjänster med hjälp av kännedom och omorganisering av tullförfaranden baserade på bästa 
metoder.

Ändringsförslag 375
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärderna i programmet får syfta till att 
främja internationellt näringslivssamarbete, 
bl.a. dialog med tredjeländer om 
näringslivspolitik och regelverk. Särskilda 
åtgärder får syfta till att minska 
skillnaderna mellan unionen och andra 
länder när det gäller regelverk för 
industriprodukter, näringslivspolitik och 
förbättringar av företagsklimatet.

4. Åtgärderna i programmet får syfta till att 
främja internationellt näringslivssamarbete 
och tjänstesektorn som är kopplad till 
näringslivet, bl.a. dialog med tredjeländer 
om näringslivspolitik och regelverk. 
Särskilda åtgärder får syfta till att minska 
skillnaderna mellan unionen och andra 
länder när det gäller regelverk för 
industriprodukter, tjänster, 
näringslivspolitik och förbättringar av 
företagsklimatet.

Or. it
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Motivering

Det är önskvärt att finjustera åtgärder och indikatorer utifrån effekterna av COSME-
programmet, som har till uppgift att stödja företag verksamma inom tjänste- och 
turismsektorn samt dem inom industrisektorn.

Ändringsförslag 376
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärderna i programmet får syfta till att 
främja internationellt näringslivssamarbete, 
bl.a. dialog med tredjeländer om 
näringslivspolitik och regelverk. Särskilda 
åtgärder får syfta till att minska 
skillnaderna mellan unionen och andra 
länder när det gäller regelverk för 
industriprodukter, näringslivspolitik och 
förbättringar av företagsklimatet.

4. Åtgärderna i programmet får syfta till att 
främja internationellt näringslivssamarbete, 
bl.a. dialog och ömsesidighet med 
tredjeländer om näringslivspolitik och 
regelverk. Särskilda åtgärder får syfta till 
att minska skillnaderna mellan unionen och 
andra länder när det gäller regelverk för 
industriprodukter, näringslivspolitik och 
förbättringar av företagsklimatet.

Or. fr

Motivering

Unionens åtgärder ska syfta till en strikt tillämpning av ömsesidighetsprincipen, i syfte att 
garantera verklig lika tillgång till EU-marknaden.

Ändringsförslag 377
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärderna i programmet får syfta till att 
främja internationellt 
näringslivssamarbete, bl.a. dialog med 
tredjeländer om näringslivspolitik och 
regelverk. Särskilda åtgärder får syfta till 
att minska skillnaderna mellan unionen och 

4. Åtgärderna i programmet får syfta till att 
främja internationellt samarbete, bl.a. 
dialog med tredjeländer om 
näringslivspolitik och regelverk. Särskilda 
åtgärder får syfta till att minska 
skillnaderna mellan unionen och andra 
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andra länder när det gäller regelverk för 
industriprodukter, näringslivspolitik och 
förbättringar av företagsklimatet.

länder när det gäller regelverk för 
produkter, näringslivspolitik och 
förbättringar av företagsklimatet.

Or. en

Motivering

Ordet ”industri” bör tas bort. Det finns inget skäl att begränsa dessa åtgärder till 
industrisamarbete, industriprodukter och industripolitik.

Ändringsförslag 378
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen kommer att stödja 
åtgärder för att garantera små och 
medelstora företags deltagande i 
europeiska och internationella 
standardiseringsförfaranden, anpassa 
europeiska och internationella standarder 
och krav till behoven och särdragen hos 
små och medelstora företag och 
underlätta genomförandet av dessa 
standarder hos de små och medelstora 
företagen.

Or. en

(Standardisering är allmänt erkänt som ett viktigt verktyg för att få tillgång till marknader, 
och gör standarder lättåtkomligare och billigare.)

Ändringsförslag 379
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Särskilda åtgärder syftar till att 
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garantera en rättvis tilldelning av 
offentliga kontrakt till de små och 
medelstora företag som bedriver 
tillverkning inom EU. En andel på 20 % 
av de offentliga kontrakten bör reserveras 
för dessa företag.

Or. fr

Motivering

Vissa konkurrenter inom EU främjar sina egna företag vid tilldelningen av offentliga 
kontrakt. För att skydda arbetstillfällena inom EU och EU-företagens konkurrenskraft måste 
unionen reservera en del av sina offentliga kontrakt för företag som bedriver tillverkning 
inom EU. Det skulle göra det möjligt för små och medelstora företag att stärkas och 
utvecklas, vilket följaktligen skulle främja deras förmåga att stå sig i den internationella 
konkurrensen.

Ändringsförslag 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Enterprise Europe Network

1. Kommissionen ska behålla sitt stöd till 
Enterprise Europe Network som ett sätt 
att erbjuda integrerade företagsstödjande 
tjänster, särskilt till små och medelstora 
företag.
Med hänsyn till de etablerade 
erfarenheterna och färdigheterna i 
befintliga europeiska företagsstödjande 
nätverk kan ekonomiskt stöd ges till 
nätverkspartner, särskilt för att 
tillhandahålla
(a) information och råd, respons, 
företagssamarbete och 
internationaliseringstjänster på den inre 
marknaden och i tredjeländer,
(b) tjänster för innovation och för 
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överföring av både teknik och kunskap,
(c) tjänster som uppmuntrar små och 
medelstora företag att delta i EU-
program, inbegripet Horisont 2020 och 
strukturfonderna.
2. Information om dessa tjänster finns i 
bilaga IIa.
3. Tjänster som utförs av nätverket för 
andra unionsprogram ska finansieras 
genom dessa program.
4. I syfte att anta fler åtgärder för att 
förbättra nätverkets prestation ska 
kommissionen granska de olika 
ledningsstrukturerna och använda 
mönstren i de olika medlemsstaterna i 
samarbete med organisationer för små 
och medelstora företag och 
innovationsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 381
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Åtgärder för information, rådgivning och 

stöd till företag
1. Kommissionen ska främja tillträdet för 
de små och medelstora företagens 
organisationer till unionens program och 
utforma tekniska stödåtgärder för 
information och rådgivning till små och 
medelstora företag.
2. För att fortsätta att förbättra 
unionsföretagens konkurrenskraft och 
marknadstillträde ska kommissionen 
bibehålla sitt stöd till Enterprise Europe 
Network, vars verksamhet ska utformas i 
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samförstånd med de europeiska 
organisationer som företräder små och 
medelstora företag.

Or. es

Motivering

En av prioriteringarna bör vara att garantera alla små och medelstora företag tillgång till 
information, rådgivning och stöd.

Ändringsförslag 382
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Åtgärder för att förbättra stödet till små 
och medelstora företag och tillträdet till 

stödtjänster
1. Kommissionen ska bibehålla sitt stöd 
till Enterprise Europe Network för att 
fullfölja sina åtgärder i syfte att 
underlätta information till och rådgivning 
för små och medelstora företag. I syfte att 
förbättra läsbarheten för små och 
medelstora företag och främja 
sammanhängande stödåtgärder, bedriver 
detta nätverk ett nära samarbete med 
olika befintliga nätverk på lokal, regional 
och nationell nivå.
2. Kommissionen stöder även de 
stödåtgärder för små och medelstora 
företag som genomförs av deras 
representativa organisationer på EU-nivå 
eller nationellt, särskilt de åtgärder som 
syftar till att
– genomföra programmet,
– se till att de små och medelstora 
företagen följer 
gemenskapslagstiftningen,
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– främja små och medelstora företags 
tillträde till EU-program och 
EU-finansiering,
– anta god praxis och inrätta ett 
samarbete mellan dessa organisationer.
3. Inom ramen för tillämpningen av 
denna artikel kommer kommissionen 
särskilt att uppmärksamma små och 
medelstora företag samt förenligheten hos 
de åtgärder som vidtas med punkterna 1 
och 2.

Or. fr

Motivering

Synergi mellan och rationalisering av kompletterande åtgärder och stödåtgärder för små och 
medelstora företag bör främjas, i syfte att inrätta gemensamma kontaktpunkter.

Ändringsförslag 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska för programmets 
genomförande anta ett årligt arbetsprogram 
i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 16.2. I de årliga 
arbetsprogrammen ska följande anges: 
programmets mål, de förväntade resultaten, 
genomförandemetoden och det totala 
beloppet. Arbetsprogrammen ska också 
innehålla en beskrivning av de åtgärder 
som ska finansieras, en uppgift om vilket 
belopp som ska anslås för varje åtgärd och 
en preliminär tidsplan för genomförandet, 
liksom lämpliga indikatorer för 
övervakning av hur väl resultaten och 
målen uppnås. För bidrag ska även 
prioriteringarna, de viktigaste 
utvärderingskriterierna och den högsta 
samfinansieringssatsen anges.

1. Kommissionen ska för programmets 
genomförande anta separata årliga
arbetsprogram för finansieringsinstrument 
och icke-finansieringsinstrument i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 16.2. I de årliga 
arbetsprogrammen ska följande anges: 
programmets mål, de förväntade resultaten, 
genomförandemetoden och det totala 
beloppet. Arbetsprogrammen ska också 
innehålla en beskrivning av de åtgärder 
som ska finansieras, en uppgift om vilket 
belopp som ska anslås för varje åtgärd och 
en preliminär tidsplan för genomförandet, 
betalningsprofil, viktig information om 
finansieringsinstrument, som exempelvis 
garantinivån, och kopplingen till Horisont 
2020, liksom lämpliga indikatorer för 
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övervakning av hur väl resultaten och 
målen uppnås. För bidrag ska även 
prioriteringarna, de viktigaste 
utvärderingskriterierna och den högsta 
samfinansieringssatsen anges.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att garantera en samstämmighet mellan finansieringsinstrumenten inom 
programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag och Horisont 
2020.

Ändringsförslag 384
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen bör främja inrättandet 
av integrerade och användarvänliga 
onlinesystem i medlemsstaterna i syfte att 
göra all information och alla program 
med relevans för små och medelstora 
företag tillgängliga, som exempelvis 
tillämpningsförfaranden, tidsplaner, 
regler och föreskrifter, översikt över 
pågående och slutförda projekt och 
rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 385
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arbetsprogrammet ska utarbetas i 
samråd med aktörernas organisationer, 
däribland de små och medelstora 
företagens representativa organisationer, 
men också andra aktörer som exempelvis 
standardiseringsorgan, 
arbetsorganisationer och 
miljöorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 386
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utarbetandet, genomförandet och 
utvärderingen av det årliga programmet 
är föremål för samråd med de europeiska 
företagarorganisationerna och de små 
och medelstora företagen.

Or. fr

Ändringsförslag 387
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utarbetandet, genomförandet och 
utvärderingen av det årliga programmet 
är föremål för samråd med de europeiska 
företagarorganisationerna och de små 
och medelstora företagen.
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Or. fr

Ändringsförslag 388
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kartläggning av god praxis och 
politiska strategier samt av hur de vidare 
utvecklas.

(b) Kartläggning och spridning av god 
praxis och politiska strategier samt av hur 
de vidareutvecklas.

Or. en

Ändringsförslag 389
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kartläggning av god praxis och 
politiska strategier samt av hur de vidare 
utvecklas.

(b) Kartläggning av god praxis och 
politiska strategier samt av deras 
vidareutveckling och spridning.

Or. en

Ändringsförslag 390
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Konsekvensbedömningar av 
unionsåtgärder som är särskilt relevanta för 
företagens konkurrenskraft, med syftet att 

c) Konsekvensbedömningar av 
unionsåtgärder som är särskilt relevanta för 
företagens konkurrenskraft, särskilt små 
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kartlägga befintliga lagstiftningsområden 
där förenklingar behövs eller områden där 
nya lagstiftning behöver föreslås.

och medelstora företag och mikroföretag, 
med syftet att kartlägga befintliga 
lagstiftningsområden där förenklingar 
behövs eller områden där nya lagstiftning 
behöver föreslås.

Or. fr

Ändringsförslag 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Konsekvensbedömningar av 
unionsåtgärder som är särskilt relevanta för 
företagens konkurrenskraft, med syftet att 
kartlägga befintliga lagstiftningsområden 
där förenklingar behövs eller områden där
nya lagstiftning behöver föreslås.

(c) Kontroller av befintlig lagstiftning och
konsekvensbedömningar av nya
unionsåtgärder som är särskilt relevanta för 
företagens konkurrenskraft, med syftet att 
kartlägga befintliga lagstiftningsområden 
där förenklingar behövs och se till att 
bördorna för små och medelstora företag 
minimeras på områden där ny lagstiftning 
föreslås.

Or. en

Ändringsförslag 392
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Konsekvensbedömningar av 
unionsåtgärder som är särskilt relevanta för 
företagens konkurrenskraft, med syftet att 
kartlägga befintliga lagstiftningsområden 
där förenklingar behövs eller områden där 
nya lagstiftning behöver föreslås.

c) Konsekvensbedömningar av 
unionsåtgärder som är särskilt relevanta för 
företagens konkurrenskraft, särskilt små 
och medelstora företag och mikroföretag, 
med syftet att kartlägga befintliga 
lagstiftningsområden där förenklingar 
behövs eller områden där nya lagstiftning 
behöver föreslås.
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Or. fr

Ändringsförslag 393
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Konsekvensbedömningar av 
unionsåtgärder som är särskilt relevanta för 
företagens konkurrenskraft, med syftet att 
kartlägga befintliga lagstiftningsområden 
där förenklingar behövs eller områden där 
nya lagstiftning behöver föreslås.

(c) Konsekvensbedömningar av 
unionsåtgärder som är särskilt relevanta för 
företagens konkurrenskraft, med syftet att 
kartlägga befintliga lagstiftningsområden 
där förenklingar behövs eller områden där 
ny lagstiftning behöver föreslås. 
Åtgärdernas konsekvenser för små och 
medelstora företag bör testas enligt 
principen ”först tänka på de små” och 
alla förenklingsmöjligheter bör 
analyseras grundligt, särskilt när det 
gäller de minsta företagen.

Or. de

Ändringsförslag 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Konsekvensbedömningar av 
unionsåtgärder som är särskilt relevanta för 
företagens konkurrenskraft, med syftet att 
kartlägga befintliga lagstiftningsområden 
där förenklingar behövs eller områden där
nya lagstiftning behöver föreslås.

(c) Kontroller av befintlig lagstiftning och
konsekvensbedömningar av nya
unionsåtgärder som är särskilt relevanta för 
företagens konkurrenskraft, med syftet att 
kartlägga befintliga lagstiftningsområden 
där förenklingar behövs eller där specifika 
undantag kan tillämpas för små och 
medelstora företag, och se till att 
bördorna för små och medelstora företag 
minimeras på områden där ny lagstiftning 
behöver föreslås.
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Or. en

Motivering

Kontroller är också viktiga för att se över den befintliga EU-lagstiftningen och för att försöka 
minimera bördan för EU:s företag, särskilt små och medelstora företag.

Ändringsförslag 395
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utvärdering av lagstiftning som 
påverkar företagen och av särskilda 
åtgärder som rör näringslivspolitik och 
konkurrenskraft.

(d) Utvärdering av lagstiftning som 
påverkar företagen, i synnerhet små och 
medelstora företag med särskilt fokus på 
små företag och mikroföretag, och av 
särskilda åtgärder som rör 
näringslivspolitik och konkurrenskraft.

Or. en

Motivering

I led (d) om utvärdering av lagstiftning som påverkar företagen bör det förtydligas att dessa 
båda åtgärder kommer att utföras med särskilt fokus på små och medelstora företag, och 
framför allt mikroföretag och små företag. Detta är också en pragmatisk tillämpning av 
principen ”Tänk småskaligt först”.

Ändringsförslag 396
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utvärdering av lagstiftning som 
påverkar företagen och av särskilda 
åtgärder som rör näringslivspolitik och 
konkurrenskraft.

d) Utvärdering av lagstiftning som 
påverkar företagen, särskilt små och 
medelstora företag och mikroföretag, och 
av åtgärder som rör näringslivspolitik och 
konkurrenskraft.
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Or. fr

Ändringsförslag 397
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utvärdering av lagstiftning som 
påverkar företagen och av särskilda 
åtgärder som rör näringslivspolitik och 
konkurrenskraft.

(d) Utvärdering av lagstiftning som 
påverkar företagen, särskilt små och 
medelstora företag, och av åtgärder som 
rör näringslivspolitik och konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 398
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utvärdering av lagstiftning som 
påverkar företagen och av särskilda 
åtgärder som rör näringslivspolitik och 
konkurrenskraft.

d) Utvärdering av lagstiftning som 
påverkar företagen, särskilt små och 
medelstora företag och mikroföretag, och 
av åtgärder som rör näringslivspolitik och 
konkurrenskraft.

Or. fr

Ändringsförslag 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Uppföljning och utvärdering av 



PE492.830v01-00 46/105 AM\908222SV.doc

SV

genomförandet av småföretagsakten och 
strategin ”Tänk småskaligt först”.

Or. fr

Ändringsförslag 400
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De stödåtgärder som avses i punkt 1 
behöver inte nödvändigtvis ingå i de årliga 
arbetsprogram som avses i artikel 10.

2. De stödåtgärder som avses i punkt 1 
behöver ska ingå i de årliga arbetsprogram 
som avses i artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De stödåtgärder som avses i punkt 1 
behöver inte nödvändigtvis ingå i de årliga 
arbetsprogram som avses i artikel 10.

2. De stödåtgärder som avses i punkt 1 
behöver inte nödvändigtvis ingå i de årliga 
arbetsprogram som avses i artikel 10 och 
deras kostnad får inte överskrida [2,5 %] 
av programmets finansiella anslag.

Or. en

Ändringsförslag 402
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska utarbeta en årlig 
övervakningsrapport om hur effektiva de 
åtgärder som fått stöd varit och vilken 
verkan de fått, sett till ekonomiskt 
genomförande, resultat och, där så är 
möjligt, effekter. Rapporten ska innehålla 
uppgifter om vilket belopp de 
klimatrelaterade utgifterna uppgår till och 
om effekterna av stödet till 
klimatförändringsmålen, i den mån 
insamlingen av dessa uppgifter inte skapar 
en orimlig administrativ börda för de små 
och medelstora företagen.

2. Kommissionen ska utarbeta en årlig 
övervakningsrapport om hur effektiva de 
åtgärder som fått stöd varit och vilken 
verkan de fått, sett till ekonomiskt 
genomförande, resultat och, där så är 
möjligt, effekter. Rapporten ska innehålla 
uppgifter om vilket belopp de 
klimatrelaterade utgifterna uppgår till och 
om effekterna av stödet till 
klimatförändringsmålen, i den mån 
insamlingen av dessa uppgifter inte skapar 
en orimlig administrativ börda för de små 
och medelstora företagen. Den årliga 
rapporten ska läggas fram för 
Europaparlamentets behöriga utskott och 
offentliggöras för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 403
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inför beslut om förlängning, ändring 
eller upphävande av åtgärderna ska 
kommissionen senast 2018 utarbeta en 
rapport där den utvärderar hur väl målen 
för samtliga åtgärder som fått stöd genom 
programmet har uppnåtts med avseende på 
resultat och effekter, hur effektivt 
resurserna använts och vilket europeiskt 
mervärde som erhållits. 
Utvärderingsrapporten ska även behandla 
såväl eventuella möjligheter till förenkling 
som programmets interna och externa 
samstämmighet samt ta upp huruvida alla 
mål fortfarande är relevanta och i vilken 
mån åtgärderna bidragit till unionens 
prioriteringar om att uppnå en smart och 

3. Inför beslut om förlängning, ändring 
eller upphävande av åtgärderna ska 
kommissionen senast 2018 utarbeta en 
rapport där den utvärderar hur väl målen 
för samtliga åtgärder som fått stöd genom 
programmet har uppnåtts med avseende på 
resultat och effekter, hur effektivt 
resurserna använts, målgruppernas 
tillgång och vilket europeiskt mervärde 
som erhållits. Utvärderingsrapporten ska 
även behandla såväl eventuella möjligheter 
till förenkling som programmets interna 
och externa samstämmighet samt ta upp 
huruvida alla mål fortfarande är relevanta 
och i vilken mån åtgärderna bidragit till 
unionens prioriteringar om att uppnå en 
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hållbar tillväxt för alla. I rapporten ska 
hänsyn tas till utvärderingsresultat som rör 
de långsiktiga effekterna av tidigare 
åtgärder.

smart och hållbar tillväxt för alla. I 
rapporten ska hänsyn tas till 
utvärderingsresultat som rör de långsiktiga 
effekterna av tidigare åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 404
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ett antal viktiga resultatindikatorer ska 
utvecklas som en grundval för 
bedömningen av hur väl målen för de 
åtgärder som får stöd genom programmen 
har uppnåtts. De ska mätas mot i förväg 
angivna referensvärden som visar 
situationen innan åtgärderna 
genomfördes.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom indikatorerna ska fastställas av medlagstiftarna i denna förordning, finns det inget 
behov av att utarbeta ytterligare indikatorer.

Ändringsförslag 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ett antal viktiga resultatindikatorer ska 
utvecklas som en grundval för 
bedömningen av hur väl målen för de 
åtgärder som får stöd genom programmen 
har uppnåtts. De ska mätas mot i förväg 

5. Ett antal viktiga resultatindikatorer ska 
utvecklas i samarbete med experter och 
berörda parter, inbegripet små och 
medelstora företags representativa 
organisationer, regionala myndigheter 
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angivna referensvärden som visar 
situationen innan åtgärderna genomfördes.

och finansiella intermediärer, som en 
grundval för bedömningen av hur väl 
målen för de åtgärder som får stöd genom 
programmen har uppnåtts. De ska mätas 
mot i förväg angivna referensvärden som 
visar situationen innan åtgärderna 
genomfördes.

Or. en

Ändringsförslag 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets finansieringsinstrument 
ska användas i syfte att underlätta 
tillgången till finansiering för 
tillväxtorienterade små och medelstora 
företag. Finansieringsinstrumenten ska 
bl.a. bestå av ett egetkapitalinstrument och 
ett lånegarantiinstrument.

1. Programmets finansieringsinstrument 
ska användas i syfte att underlätta 
tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag, också i start- och 
överlåtelsefaserna. 
Finansieringsinstrumenten ska bl.a. bestå 
av ett egetkapitalinstrument och ett 
lånegarantiinstrument. Tilldelningen av 
medel till olika instrument ska utgå från 
marknadsefterfrågan och beakta 
synpunkterna från de små och medelstora 
företagens representativa organisationer, 
regionala myndigheter och finansiella 
intermediärer.

Or. en

Ändringsförslag 407
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets finansieringsinstrument 1. Programmets finansieringsinstrument 
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ska användas i syfte att underlätta 
tillgången till finansiering för 
tillväxtorienterade små och medelstora 
företag. Finansieringsinstrumenten ska 
bl.a. bestå av ett egetkapitalinstrument och 
ett lånegarantiinstrument.

ska användas i syfte att underlätta 
tillgången till finansiering för 
tillväxtorienterade små och medelstora 
företag. Finansieringsinstrumenten ska 
bl.a. bestå av ett egetkapitalinstrument och 
ett lånegarantiinstrument.
Finansieringsinstrumenten bör kunna 
användas vid varje tidpunkt i ett litet eller 
medelstort företags livscykel.

Or. de

Ändringsförslag 408
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets finansieringsinstrument 
ska användas i syfte att underlätta 
tillgången till finansiering för 
tillväxtorienterade små och medelstora 
företag. Finansieringsinstrumenten ska 
bl.a. bestå av ett egetkapitalinstrument och 
ett lånegarantiinstrument.

1. Programmets finansieringsinstrument 
ska användas i syfte att underlätta 
tillgången till finansiering för 
tillväxtorienterade små och medelstora 
företag. Finansieringsinstrumenten ska 
bl.a. bestå av ett egetkapitalinstrument och 
ett lånegarantiinstrument. Låneinstrument 
ska prioriteras vid tilldelningen av medel.

Or. en

Ändringsförslag 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets finansieringsinstrument 
ska användas i syfte att underlätta 
tillgången till finansiering för 
tillväxtorienterade små och medelstora 
företag. Finansieringsinstrumenten ska 

1. Programmets finansieringsinstrument 
ska användas i syfte att underlätta 
tillgången till finansiering för 
tillväxtorienterade små och medelstora
företag och/eller under alla faser i deras 
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bl.a. bestå av ett egetkapitalinstrument och 
ett lånegarantiinstrument.

livscykel. Finansieringsinstrumenten ska 
bl.a. bestå av ett egetkapitalinstrument och 
ett lånegarantiinstrument.

Or. fr

Ändringsförslag 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets finansieringsinstrument 
ska användas i syfte att underlätta 
tillgången till finansiering för 
tillväxtorienterade små och medelstora 
företag. Finansieringsinstrumenten ska 
bl.a. bestå av ett egetkapitalinstrument och 
ett lånegarantiinstrument.

1. Programmets finansieringsinstrument 
ska användas i syfte att underlätta 
tillgången till finansiering av små och 
medelstora företag i start- och 
tillväxtfasen. Finansieringsinstrumenten 
ska bl.a. bestå av ett egetkapitalinstrument 
och ett lånegarantiinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 411
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets finansieringsinstrument 
ska användas i syfte att underlätta 
tillgången till finansiering för 
tillväxtorienterade små och medelstora 
företag. Finansieringsinstrumenten ska 
bl.a. bestå av ett egetkapitalinstrument och 
ett lånegarantiinstrument.

1. Programmets finansieringsinstrument 
ska användas i syfte att underlätta 
tillgången till finansiering för 
tillväxtorienterade små och medelstora 
företag samt vid start och konsolidering av 
små och medelstora företag. 
Finansieringsinstrumenten ska bl.a. bestå 
av ett egetkapitalinstrument och ett 
lånegarantiinstrument.

Or. it
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Motivering

I överensstämmelse med ändringarna i artikel 8.

Ändringsförslag 412
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Egetkapitalinstrumentet för tillväxt i 
programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag ska fungera som en del av ett enda 
EU-instrument för egetkapital. 
Instrumentet ska stödja forskning och 
utveckling samt tillväxt i företagen i EU, 
från den tidigaste fasen (även såddfasen) 
till tillväxtfasen, och ska finansieras med 
stöd från Horisont 2020 och detta 
program.
Egetkapitalinstrumentet för tillväxt ska 
genomföras på samma sätt som 
egetkapitalinstrumentet för FoU som 
kommer att inrättas inom Horisont 2020, i 
enlighet med de villkor som anges nedan.
Lånegarantiinstrumentet ingår som en del 
i ett enda EU-instrument för 
kreditfinansiering av forskning och 
utveckling samt tillväxt i företagen i EU. 
Instrumentet ska genomföras på samma 
sätt som den efterfrågestyrda delen för 
små och medelstora företag i 
kreditinstrumentet inom Horisont 2020 
(RSI II), i enlighet med de villkor som 
anges nedan. 
Instrumenten för egetkapital och 
lånegarantier ska följa bestämmelserna 
om finansieringsinstrument i 
budgetförordningen och i den delegerade 
akt som ersätter 
tillämpningsföreskrifterna, samt uppfylla 
mer detaljerade operativa krav som 
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kommer att fastställas i vägledning från 
kommissionen.
Instrumenten för egetkapital och 
lånegarantier kommer att komplettera 
medlemsstaternas användning av 
finansieringsinstrument för små och 
medelstora företag inom ramen för 
sammanhållningspolitiken. När så är 
möjligt får instrumenten för egetkapital 
och lånegarantier förena sina 
ekonomiska resurser med de 
medlemsstater som är beredda att bidra 
med en del av de strukturfondsanslag som 
de fått i enlighet med [artikel 33.1 a i 
strukturfondsförordningen]. Intäkter och 
återbetalningar som härrör från 
instrumentet för innovativa små och 
medelstora företag med hög tillväxt 
(GIF 2) inom ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation ska 
överföras till programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag.
Finansieringsinstrumenten för 
tillväxtinriktade små och medelstora 
företag ska genomföras i enlighet med 
gällande EU-lagstiftning om statligt stöd.

Or. sl

Ändringsförslag 413
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Egetkapitalinstrumentet för tillväxt 
ska fokusera på fonder som 
tillhandahåller riskkapital och 
mezzaninfinansiering, t.ex. förlagslån och 
vinstandelslån, till företag som befinner 
sig i expansions- och tillväxtfasen, i 
synnerhet de som är verksamma i mer än 
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ett land. Instrumentet har också möjlighet 
att investera i nystartade företag, 
tillsammans med egetkapitalinstrumentet 
för FoU inom Horisont 2020. I det senare 
fallet ska investeringarna från 
egetkapitalinstrumentet för tillväxt inte 
överstiga 20 % av de totala EU-
investeringarna utom när det gäller 
fonder som beviljar finansiering under 
företagens olika utvecklingsfaser. I detta 
fall ska finansieringen från 
egetkapitalinstrumenten för tillväxt och 
FoU tillhandahållas proportionellt, 
baserat på fondernas investeringspolitik. 
Egetkapitalinstrumentet för tillväxt ska 
undvika kapital till företagsförvärv eller 
ersättningskapital avsett för avveckling av 
ett förvärvat företag. Kommissionen kan 
besluta att ändra gränsvärdet på 20 % mot 
bakgrund av ändrade marknadsvillkor. 
Stödet ska ges i form av investeringar som 
görs
(a) direkt av Europeiska 
investeringsfonden eller andra organ som 
ansvarar för genomförandet på 
kommissionens vägnar, eller
(b) av fonder som investerar i andra 
fonder (funds-of-funds) eller instrument 
som investerar över gränserna, och som 
inrättats av Europeiska 
investeringsfonden eller andra organ som 
ansvarar för genomförandet på 
kommissionens vägnar tillsammans med 
privata investerare och/eller nationella 
offentliga finansinstitut.

Or. sl

Ändringsförslag 414
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Lånegarantiinstrumentet ska förvaltas 
direkt av Europeiska investeringsfonden 
eller av andra organ som ansvarar för 
genomförandet på kommissionens 
vägnar. Instrumentet ska utställa 
följande:
(a) Motgarantier och andra 
riskdelningsavtal för garantisystem.
(b) Direkta garantier och andra 
riskdelningsavtal för alla andra 
finansiella intermediärer som uppfyller 
kriterierna för stödberättigande.
Lånegarantiinstrumentet ska utgöras av 
följande två delar:
Den första delen, skuldfinansiering via 
lån, inklusive förlagslån och 
vinstandelslån, eller leasing, ska minska 
små och medelstora företags särskilda 
problem med att få tillgång till 
finansiering, vilka beror antingen på en 
förmodad högre risk eller på bristande 
säkerhet. 
Den andra delen, värdepapperisering av 
små och medelstora företags fordringar, 
ska mobilisera kompletterande 
skuldfinansiering för små och medelstora 
företag, i enlighet med lämpliga 
riskdelningsavtal med de berörda 
instituten.
Stöd till dessa transaktioner ges på villkor 
att finansinstituten åtar sig att ställa en 
betydande del av den uppnådda 
likviditeten eller det mobiliserade kapitalet 
till förfogande för ny utlåning till små och 
medelstora företag inom en rimlig 
tidsperiod. Storleken på denna 
skuldfinansiering ska beräknas utifrån 
storleken på den portföljrisk som det finns 
säkerhet för och den ska tillsammans med 
löptiden förhandlas fram med varje 
enskilt finansinstitut.
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Lånegarantiinstrumentet ska, med 
undantag av lån i den värdepapperiserade 
portföljen, täcka lån med ett minimikrav 
på återstående löptid på tolv månader. 
Lånegarantiinstrumentet ska utformas så 
att det ska gå att rapportera om hur 
många innovativa små och medelstora 
företag som får lån och hur stora lånen 
är.

Or. sl

Ändringsförslag 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansieringsinstrumenten för 
tillväxtorienterade små och medelstora 
företag får, i tillämpliga fall, kombineras 
med andra finansieringsinstrument som 
medlemsstaterna och deras 
förvaltningsmyndigheter inrättat i enlighet 
med [artikel 33.1 a i förordning (EU) 
nr XX/201X [nya förordningen om 
strukturfonderna]] och med bidrag som 
finansieras med unionsmedel, inklusive 
med dem som omfattas av denna 
förordning.

2. Finansieringsinstrumenten för 
tillväxtorienterade små och medelstora 
företag får, i tillämpliga fall, och/eller 
under alla faser av livscykeln, kombineras 
med andra finansieringsinstrument som 
medlemsstaterna och deras 
förvaltningsmyndigheter inrättat i enlighet 
med [artikel 33.1 a i förordning (EU) 
nr XX/201X [nya förordningen om 
strukturfonderna]] och med bidrag som 
finansieras med unionsmedel, inklusive 
med dem som omfattas av denna 
förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansieringsinstrumenten för 
tillväxtorienterade små och medelstora 
företag får, i tillämpliga fall, kombineras 
med andra finansieringsinstrument som 
medlemsstaterna och deras 
förvaltningsmyndigheter inrättat i enlighet 
med [artikel 33.1 a i förordning (EU) 
nr XX/201X [nya förordningen om 
strukturfonderna]] och med bidrag som 
finansieras med unionsmedel, inklusive 
med dem som omfattas av denna 
förordning.

2. Finansieringsinstrumenten för små och 
medelstora företag får, i tillämpliga fall, 
kombineras med andra 
finansieringsinstrument som 
medlemsstaterna och deras 
förvaltningsmyndigheter inrättat i enlighet 
med [artikel 33.1 a i förordning (EU) 
nr XX/201X [nya förordningen om 
strukturfonderna]] och med bidrag som 
finansieras med unionsmedel, inklusive 
med dem som omfattas av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansieringsinstrumenten för 
tillväxtorienterade små och medelstora 
företag får, i tillämpliga fall, kombineras 
med andra finansieringsinstrument som 
medlemsstaterna och deras 
förvaltningsmyndigheter inrättat i enlighet 
med [artikel 33.1 a i förordning (EU) 
nr XX/201X [nya förordningen om 
strukturfonderna]] och med bidrag som 
finansieras med unionsmedel, inklusive 
med dem som omfattas av denna 
förordning.

2. Finansieringsinstrumenten för små och 
medelstora företag får, i tillämpliga fall, 
kombineras med andra 
finansieringsinstrument som 
medlemsstaterna och deras 
förvaltningsmyndigheter inrättat i enlighet 
med [artikel 33.1 a i förordning (EU) 
nr XX/201X [nya förordningen om 
strukturfonderna]] och med bidrag som 
finansieras med unionsmedel, inklusive 
med dem som omfattas av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Instrumenten för eget kapital och 
lånegarantier kan komplettera 
medlemsstaternas användning av 
finansieringsinstrument för små och 
medelstora företag inom ramen för 
sammanhållningspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. När så är möjligt får instrumenten för 
eget kapital och lånegarantier förena sina 
ekonomiska resurser med de 
medlemsstater och/eller regioner som är 
beredda att bidra med en del av de 
strukturfondsanslag som de fått i enlighet 
med [artikel 33.1 a i 
strukturfondsförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Finansieringsinstrumenten inom 
ramen för programmet ska förvaltas i 
nära samordning med låne- och 
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egetkapitalinstrumenten inom Horisont 
2020, i syfte att skapa ett enda instrument 
för intermediärer och göra det möjligt för 
små och medelstora företag att fastställa 
vilket program som bäst motsvarar deras 
behov genom en gemensam 
informationskälla.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att även om de finansiella intermediärerna inte kan 
förväntas ansluta sig till finansieringsinstrument såväl inom ramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag som för Horisont 2020, bör båda 
programmen samordnas noggrant för att erbjuda ett enda instrument för intermediärer och 
för att ge små och medelstora företag vägledning om vilket stödprogram som bäst motsvarar 
deras behov genom en gemensam informationskälla, som exempelvis en särskild 
EU-webbplats.

Ändringsförslag 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska vidta lämpliga åtgärder för att sprida 
information om de tillgängliga 
finansieringsinstrumenten bland små och
medelstora företag och intermediärer.

Or. en

Ändringsförslag 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Finansieringsinstrumenten för små 
och medelstora företag ska genomföras i 
enlighet med gällande unionslagstiftning 
om statligt stöd. Villkoren för eventuellt 
uteslutande av finansieringsinstrumenten 
från reglerna om statligt stöd ska tydligt 
anges i programmets riktlinjer och 
handböcker.

Or. en

Motivering

För att förenkla förfarandena och underlätta tillgången till programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora företag bör villkoren för eventuellt uteslutande av 
finansieringsinstrument från reglerna om statligt stöd (exempelvis de minimis-gränsvärdet 
eller kontraktsvillkor) tydligt anges i riktlinjerna och handböckerna för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag.

Ändringsförslag 423
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Det är nödvändigt att garantera att 
information om 
finansieringsinstrumentens tillgänglighet 
når lokal nivå. Användningsförfarandena 
för finansieringsinstrumenten ska vara 
lika i samtliga medlemsstater och de ska 
förenklas och offentliggöras.

Or. it

Ändringsförslag 424
Patrizia Toia
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen kommer att upprätta 
obligatoriska avtal med de finansiella 
intermediärer som garanterar den 
obligatoriska skyldigheten att informera 
om dessa instrument.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att den finansiering som kommissionen bidrar med offentliggörs och informeras 
om på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 425
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Det ska finnas en möjlighet till 
ackumulering av europeiska finansiella 
garantiinstrument med de nationella och 
regionala och användningen av 
strukturfonderna som finansiell garanti.

Or. it

Motivering

Med tanke på att små och medelstora företag behöver få tillgång till kredit behöver man 
garantera att samtliga finansieringsinstrument kan ackumuleras.

Ändringsförslag 426
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4d (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4d. Finansieringsinstrumenten ska kunna 
användas i kombination med övriga EU-
medel, särskilt tillsammans med 
strukturfonderna.

Or. it

Ändringsförslag 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Egetkapitalinstrument för tillväxt

1. Egetkapitalinstrumentet för tillväxt i 
programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag ska fungera som en del av ett enda 
EU-instrument för egetkapital. 
Instrumentet ska stödja forskning och 
utveckling samt tillväxt i företagen i EU, 
från den tidigaste fasen (även såddfasen) 
till tillväxtfasen, och ska finansieras med 
stöd från Horisont 2020 och detta 
program, med användning av instrument 
som utvecklats gemensamt.
2. Egetkapitalinstrumentet för tillväxt ska 
fokusera på fonder som tillhandahåller 
riskkapital och mezzaninfinansiering, 
t.ex. förlagslån och vinstandelslån, till 
företag som befinner sig i expansions-
och tillväxtfasen, i synnerhet de som är 
verksamma i mer än ett land. 
Instrumentet har också möjlighet att 
investera i nystartade företag, tillsammans 
med egetkapitalinstrumentet för FoU 
inom Horisont 2020. I det senare fallet 
ska investeringarna från 
egetkapitalinstrumentet för tillväxt inte 
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överstiga 20 % av de totala EU-
investeringarna utom när det gäller 
fonder som beviljar finansiering under 
företagens olika utvecklingsfaser. I detta 
fall ska finansieringen från 
egetkapitalinstrumenten för tillväxt och 
FoU tillhandahållas proportionellt, 
baserat på fondernas investeringspolitik. 
Egetkapitalinstrumentet för tillväxt ska 
undvika kapital till företagsförvärv eller 
ersättningskapital avsett för avveckling av 
ett förvärvat företag. Kommissionen kan 
besluta att ändra gränsvärdet på 20 % mot 
bakgrund av ändrade marknadsvillkor.
3. Stödet ska ges i form av investeringar 
som görs
(a) direkt av Europeiska 
investeringsfonden eller andra organ som 
ansvarar för genomförandet på 
kommissionens vägnar, eller
(b) av fonder som investerar i andra 
fonder (funds-of-funds) eller instrument 
som investerar över gränserna, och som 
inrättats av Europeiska 
investeringsfonden eller andra organ som 
ansvarar för genomförandet på 
kommissionens vägnar tillsammans med 
privata investerare och/eller nationella 
offentliga finansinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 428
Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Lånegarantiinstrumentet

1. Lånegarantiinstrumentet ska 
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tillhandahålla följande:
(a) Motgarantier och andra 
riskdelningsavtal för garantisystem.
(b) Direkta garantier och andra 
riskdelningsavtal för alla andra 
finansiella intermediärer som uppfyller 
kriterierna för stödberättigande.
2. Instrumentet ska genomföras på 
samma sätt som den efterfrågestyrda 
delen för små och medelstora företag i 
kreditinstrumentet inom Horisont 2020, 
och ska omfatta följande:
(a) Skuldfinansiering via lån, inklusive 
förlagslån och vinstandelslån, eller 
leasing, vilket ska minska små och 
medelstora företags särskilda problem 
med att få tillgång till finansiering, vilka 
beror antingen på en förmodad högre risk 
eller på bristande säkerhet.
(b) Värdepapperisering av små och 
medelstora företags fordringar, ska 
mobilisera kompletterande 
skuldfinansiering för små och medelstora 
företag, i enlighet med lämpliga 
riskdelningsavtal med de berörda 
instituten. Stöd till dessa transaktioner ges 
på villkor att finansinstituten åtar sig att 
ställa en betydande del av den uppnådda 
likviditeten eller det mobiliserade kapitalet 
till förfogande för ny utlåning till små och 
medelstora företag inom en rimlig 
tidsperiod. Storleken på denna 
skuldfinansiering ska beräknas utifrån 
storleken på den portföljrisk som det finns 
säkerhet för och den ska tillsammans med 
löptiden förhandlas fram med varje 
enskilt finansinstitut.
(c) Lånegarantiinstrumentet ska, med 
undantag av lån i den värdepapperiserade 
portföljen, täcka lån på upp till 1 000 000 
euro och med ett minimikrav på 
återstående löptid på tolv månader. 
Lånegarantiinstrumentet ska utformas så 
att det ska gå att rapportera om hur 
många innovativa små och medelstora 
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företag som får lån och hur stora lånen 
är.

Or. en

Ändringsförslag 429
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Egetkapitalinstrumentet för tillväxt

1. Egetkapitalinstrumentet för tillväxt ska 
fokusera på medel som ger riskkapital och 
mezzaninfinansiering, exempelvis 
förlagslån och vinstandelslån, till 
expanderande företag och företag i 
tillväxtfaser, särskilt de som verkar över 
gränser, samtidigt som man har möjlighet 
att göra investeringar i nystartade fonder 
tillsammans med egetkapitalinstrumentet 
för forskning och innovation inom 
Horisont 2020 och erbjuda instrument för 
gemensamma investeringar för 
affärsänglar. När det gäller investeringar 
i en tidig fas får investeringen från 
egetkapitalinstrumentet för tillväxt inte 
överstiga 20 % av unionens totala 
investeringar, utom när det gäller fonder 
som beviljar finansiering under 
företagens olika utvecklingsfaser och 
fonder som investerar i andra fonder 
(funds-of-funds). I detta fall ska 
finansieringen från 
egetkapitalinstrumenten för tillväxt och 
forskning och innovation tillhandahållas 
proportionellt, baserat på fondernas 
investeringspolitik. Kommissionen ska 
undvika kapital till företagsförvärv eller 
ersättningskapital avsett för avveckling av 
ett förvärvat företag. Kommissionen kan 
besluta att ändra gränsvärdet på 20 % mot 
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bakgrund av ändrade marknadsvillkor.
2. Egetkapitalinstrumentet för tillväxt i 
programmet ska fungera som en del av ett 
enda unionsinstrument för egetkapital. 
Instrumentet ska stödja forskning och 
innovation samt tillväxt i företagen i EU, 
från den tidigaste fasen (även såddfasen) 
till tillväxtfasen, och ska finansieras med 
stöd från Horisont 2020 och detta 
program.
Egetkapitalinstrumentet för tillväxt ska 
använda samma leveransmekanism som 
egetkapitalinstrumentet för forskning och 
innovation som ska inrättas inom 
Horisont 2020.
3. Stödet från egetkapitalinstrumentet för 
tillväxt ska ges i form av investeringar 
som görs
a) direkt av Europeiska 
investeringsfonden eller andra organ som 
ansvarar för genomförandet på 
kommissionens vägnar
b) av offentliga och privata fonder som 
investerar i andra fonder (funds-of-funds) 
eller instrument som investerar över 
gränserna, och som inrättats av 
Europeiska investeringsfonden eller 
andra organ som ansvarar för 
genomförandet på kommissionens vägnar 
tillsammans med privata investerare 
och/eller offentliga finansinstitut.
4. Egetkapitalinstrumentet för tillväxt ska 
investera i mellanliggande 
riskkapitalfonder som investerar i små 
och medelstora företag, vanligen i deras 
expansions- och tillväxtfas. Investeringar 
inom egetkapitalinstrumentet för tillväxt 
ska vara långsiktiga, dvs. vanligen med 
positioner mellan 5 och 15 år i 
riskkapitalfonder. I alla händelser ska 
livstiden för investeringar inom 
egetkapitalinstrumentet för tillväxt inte 
överstiga 20 år från den tidpunkt då 
avtalet mellan kommissionen och den 
enhet som anförtros dess genomförande 
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ingås.

Or. fr

Ändringsförslag 430
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 14b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14b
Riskkappitalfonder som investerar i andra 

fonder 
Med hänsyn till den mycket svåra 
situationen på den europeiska 
riskkapitalmarknaden, och med 
beaktande av krissituationen, kan det bli 
nödvändigt att inrätta ett pilotprojekt för 
riskkapitalfonder som investerar i andra 
fonder (funds-of-funds) före nästa 
budgetperiod 2014-2020 som delvis 
finansieras genom outnyttjade 
gemenskapsmedel, tillsammans med 
medel från andra investerare.

Or. fr

Motivering

Riskkapital är en viktig finansieringskälla för innovativa nystartade företag och europeiska 
små och medelstora företag med hög tillväxt som har svårt att få tillgång till 
bankfinansiering. Inrättandet av ett pilotprojekt med riskkapitalfonder som investerar i andra 
fonder, som gör det möjligt att maximera gemenskapsbudgetens hävstångseffekt, skulle bidra 
till att bekämpa krisen. EU skulle därmed införa ett operativt finansieringsinstrument till 
början av nästa budgetperiod (2014-2020).

Ändringsförslag 431
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Den kommittén ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté som rådger de berörda parterna. 
Den kommittén ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.

Or. fr

Ändringsförslag 432
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Den kommittén ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av en
kommitté. Den kommittén ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011. En jämn 
fördelning mellan män och kvinnor ska 
främjas vid kommitténs sammansättning.

Or. en

Ändringsförslag 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas. Om kommittén inte avger något 
yttrande ska kommissionen inte anta 
utkastet till genomförandeakt, och artikel 
5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 
182/2011 ska gälla.
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Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen skulle innebära att ett förslag till årligt arbetsprogram inte skulle 
kunna antas om inget yttrande avges (dvs. om en blockerande minoritet har invändningar). I 
det fallet måste kommissionen antingen ändra sitt förslag eller hänskjuta det till 
omprövningskommittén.

Ändringsförslag 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 18 
rörande detaljändringar av de särskilda 
åtgärder som anges i bilaga II till denna 
förordning, om den ekonomiska 
utvecklingen på marknaden kräver detta, 
eller enligt de resultat som uppnås med 
hjälp av lånegarantiinstrumentet i 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation och riskdelningsinstrumentet i 
sjunde ramprogrammet när det gäller 
finansieringsinstrumentet för riskdelning.

2. För finansieringsinstrument ska
kommissionen ha rätt att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 18 rörande
ändringar av andelen investeringar 
genom egetkapitalinstrumentet för tillväxt 
av EU:s sammanlagda investeringar i 
riskkapitalfonder under den tidigaste 
fasen och av sammansättningen av 
värdepapperiserade låneportföljer.

Or. en

Ändringsförslag 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om så krävs i särskilt brådskande fall, 
t.ex. vid snabba förändringar av de 
ekonomiska förhållandena, ska 
förfarandet i artikel 19 gälla för 
delegerade akter som antagits i enlighet 

utgår
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med denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 436
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antagits enligt 
denna artikel ska träda i kraft utan 
dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen 
invändning görs i enlighet med punkt 2. 
Den delegerade akten ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet tillsammans 
med en motivering till varför det 
skyndsamma förfarandet tillämpas.
2. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 18.5. I ett sådant fall ska 
kommissionen utan dröjsmål upphäva 
akten så snart Europaparlamentet eller 
rådet meddelat sitt beslut att invända mot 
akten.

Or. en

Ändringsförslag 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
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Skyndsamt förfarande
1. Delegerade akter som antagits enligt 
denna artikel ska träda i kraft utan 
dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen 
invändning görs i enlighet med punkt 2.
Den delegerade akten ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet tillsammans 
med en motivering till varför det 
skyndsamma förfarandet tillämpas.
2. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 18.5. I ett sådant fall ska 
kommissionen utan dröjsmål upphäva 
akten så snart Europaparlamentet eller 
rådet meddelat sitt beslut att invända mot 
akten.

Or. en
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Ändringsförslag 438
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – Allmänt mål – punkt 1 – Att stärka konkurrenskraften och hållbarheten hos företagen i unionen, bl.a. inom turistnäringen

Kommissionens förslag

Allmänt mål: 1. Att stärka konkurrenskraften och hållbarheten hos företagen i unionen, bl.a. inom 
turistnäringen

Effektindikator Nuläget Långsiktigt mål och delmål (2020)
Ökad konkurrenskraft för företagen. 2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Årlig tillväxt på 1 % och tillväxt på 5 % år 2015.

2009: -3,1%
Minskad administrativ börda för små och 
medelstora företag (antal dagar det tar att starta 
ett nytt företag).

Antal dagar för att starta nya små eller medelstora 
företag: sju arbetsdagar.

Färre dagar för att starta nya små eller medelstora 
företag: tre arbetsdagar 2020. 

Produktionstillväxt inom miljöindustrin i EU 
(förändring jämfört med föregående år, %).

Årlig tillväxt på 6–7 % under de senaste åren. Årlig tillväxt på 8 % i genomsnitt under nästa 
decennium:
 till 2015 en 50 % ökning av produktionen.
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Parlamentets ändringsförslag

Allmänt mål: 1. Att stärka den hållbara konkurrenskraften hos företagen i unionen, särskilt små och 
medelstora företag.

Effektindikator Nuläget Långsiktigt mål och delmål (2020)
Ökad konkurrenskraft för små och medelstora 
företag i Europeiska unionen jämfört med 
konkurrenskraften hos små och medelstora 
företag hos huvudkonkurrenterna (ökad tillväxt i 
EU:s industriella konkurrenskraft jämfört med 
huvudkonkurrenterna)

2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Årlig tillväxt på 1 %.

Minskad administrativ och regleringsmässig 
börda för små och medelstora företag (antal dagar 
och kostnad som krävs för att starta ett nytt 
företag, tid som krävs för att få licenser och 
tillstånd för att inleda och genomföra en specifik 
verksamhet vid ett företag).

Antal dagar för att starta nya små eller medelstora 
företag 2011: 6,5 arbetsdagar. 

Färre dagar för att starta nya små eller medelstora 
företag: tre arbetsdagar. 

Startkostnad: 379 euro. Minskning av kostnaden för att starta ett nytt företag 
till 100 euro.1

Antalet medlemsstater som uppfyller målet i 
småföretagsakten att minska den tid som krävs för att 
få licenser och tillstånd (inbegripet miljötillstånd) för 
att inleda och genomföra en specifik verksamhet till en 
månad: 2

Antalet medlemsstater som uppfyller målet i 
småföretagsakten att minska den tid som krävs för att 
få licenser och tillstånd (inbegripet miljötillstånd) för 
att inleda och genomföra en specifik verksamhet till en 
månad: 242

Antal medlemsstater med en enda kontaktpunkt för 
start av nya företag så att företagarna kan utföra alla 
nödvändiga förfaranden (exempelvis registrering, 
skatter, mervärdesskatt och socialförsäkringsavgifter) 
vid en enda administrativ kontaktpunkt, som antingen 
fysiskt (på ett kontor), virtuellt (på Internet), eller både 

Ökning av antalet medlemsstater med en enda 
kontaktpunkt för start av nya företag till 283
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och under 2009: 18

Energiintensitet i EU:s industri (slutlig 
energiförbrukning/GVA) för EU 23)

2000: 0,18, 2005: 0,17, 2008: 0,16 2020: Uppgifterna ska kompletteras.

Betydande produktivitet 
bruttoförädlingsvärde/ton direkt 
materialförbrukning) (för EU 27)

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

2020: Uppgifterna ska kompletteras.

Antal små och medelstora företag i unionen som 
erbjuder miljövänliga produkter eller tjänster

2011: 26 % 2020: 38 %

________________
1 Slutsatserna av rådet (konkurrenskraft) den 
31 maj 2011 omfattade en uppmaning till 
medlemsstaterna ”att minska starttiden för nya företag 
till 3 dagar och kostnaden till 100 euro till 2012”.
2 I översynen av småföretagsakten uppmanades 
medlemsstaterna att ”minska den tid som krävs för att 
få licenser och tillstånd (inbegripet miljötillstånd) för 
att inleda och genomföra en specifik verksamhet till en 
månad i slutet av 2013”. 24 medlemsstater har redan 
minskat denna period till tre månader.
3 Enligt rådets slutsatser från sitt möte under våren 
2006 ska alla medlemsstater ha en enda kontaktpunkt 
eller motsvarande så att alla formaliteter för att starta 
ett nytt företag kan utföras på ett ställe.

Or. en
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Ändringsförslag 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – Allmänt mål – punkt 1 – Att stärka konkurrenskraften och hållbarheten hos företagen i unionen, bl.a. inom turistnäringen

Kommissionens förslag

Allmänt mål: 1. Att stärka konkurrenskraften och hållbarheten hos företagen i unionen, bl.a. inom 
turistnäringen

Effektindikator Nuläget Långsiktigt mål och delmål (2020)
Ökad konkurrenskraft för företagen. 2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Årlig tillväxt på 1 % och tillväxt på 5 % år 2015.

Minskad administrativ börda för små och 
medelstora företag (antal dagar det tar att starta 
ett nytt företag).

Antal dagar för att starta nya små eller medelstora 
företag: sju arbetsdagar.

Färre dagar för att starta nya små eller medelstora 
företag: tre arbetsdagar 2020. 

Produktionstillväxt inom miljöindustrin i EU 
(förändring jämfört med föregående år, %).

Årlig tillväxt på 6–7 % under de senaste åren. Årlig tillväxt på 8 % i genomsnitt under nästa 
decennium; till 2015 en 50 % ökning av produktionen.

Parlamentets ändringsförslag

Allmänt mål: 1. Att stärka konkurrenskraften och hållbarheten hos företagen i unionen, bl.a. inom 
turistnäringen

Effektindikator Nuläget Långsiktigt mål och delmål (2020)
Ökad konkurrenskraft för företagen. 2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Årlig tillväxt på 1 % och tillväxt på 5 % år 2015.

Minskad administrativ börda för små och 
medelstora företag (antal dagar det tar att starta ett 

Antal dagar för att starta nya små eller medelstora 
företag: sju arbetsdagar.

Färre dagar för att starta nya små eller medelstora 
företag: tre arbetsdagar 2020. Kostnader: under 
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nytt företag och kostnaden för det). OECD:s genomsnittshöginkomst.

Produktionstillväxt inom miljöindustrin i EU 
(förändring jämfört med föregående år, %).

Årlig tillväxt på 6–7 % under de senaste åren. Årlig tillväxt på 8 % i genomsnitt under nästa 
decennium; till 2015 en 50 % ökning av produktionen.

Or. en

Ändringsförslag 440
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att förbättra grundförutsättningarna för konkurrenskraft och hållbarhet för företagen i unionen, bl.a. inom 
turistnäringen – Åtgärder för att förbättra konkurrenskraften

Kommissionens förslag

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

Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Åtgärder för att förbättra konkurrenskraften
Antal förenklingsåtgärder. Kommissionens förenklingsprogram 

uppdaterades 2010 och ska minska byråkratin 
med 25 % till 2012. Fram till 2010 vidtogs fem 
förenklingsåtgärder per år.

Omkring sju förenklingsåtgärder per år.

Antal kontroller av insatsernas kvalitet och 
mervärde.

År 2010 gjordes också fyra kontroller bland de 
berörda parterna inom miljö-, transport-, 
sysselsättnings- och näringslivspolitiken. I den 
respons som gavs ingick även synpunkter på 

Tillvägagångssättet med respons och kontroller kommer att 
användas även på andra politikområden och leda till förenklingar 
som påverkar näringslivet positivt. Upp till tolv kontroller 
planeras, med målet att åstadkomma bättre lagstiftning.
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lagstiftningen och mervärdet av insatserna.

De europeiska verktyg för hållbar produktion och 
hållbara produkter som anammats av företagen, bl.a. 
Emas, miljömärkning och ekodesign.

Cirka 35 000 ISO 14001-certifikat 
(miljöledningssystem) och 4 500 Emas-
registreringar samt 18 000 licenser för EU:s 
miljömärke.

Ett betydande antal företag övervakar resultaten, tillämpar 
miljöledningssystem och gör framsteg vad gäller 
resursproduktivitet och miljöskydd. En betydande del av 
produktionen utgörs av resurseffektiva och miljövänliga produkter. 

Parlamentets ändringsförslag

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

Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Åtgärder för att förbättra 
konkurrenskraften
Antal förenklingsåtgärder. Kommissionens förenklingsprogram uppdaterades 

2010 och ska minska byråkratin med 25 % till 
2012. Fram till 2010 vidtogs fem 
förenklingsåtgärder per år.

Omkring sju förenklingsåtgärder per år.

Antal kontroller av insatsernas kvalitet och 
mervärde.

År 2010 gjordes också fyra kontroller bland de 
berörda parterna inom miljö-, transport-, 
sysselsättnings- och näringslivspolitiken. I den 
respons som gavs ingick även synpunkter på 
lagstiftningen och mervärdet av insatserna.

Tillvägagångssättet med respons och kontroller kommer att användas även 
på andra politikområden och leda till förenklingar som påverkar 
näringslivet positivt. Upp till tolv kontroller planeras, med målet att 
åstadkomma bättre lagstiftning.

De europeiska verktyg för hållbar produktion 
och hållbara produkter som anammats av 
företagen, bl.a. Emas, miljömärkning och 
ekodesign.

Cirka 35 000 ISO 14001-certifikat 
(miljöledningssystem) och 4 500 Emas-
registreringar samt 18 000 licenser för EU:s 
miljömärke.

Ett betydande antal företag övervakar resultaten, tillämpar miljölednings-
och IT-system och gör framsteg vad gäller resursproduktivitet och 
miljöskydd. En betydande del av produktionen utgörs av resurseffektiva 
och miljövänliga produkter. 

Företagens införandegrad av ny teknik



PE492.830v01-00 78/105 AM\908222SV.doc

SV

Or. ro

Ändringsförslag 441
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att förbättra grundförutsättningarna för konkurrenskraft och hållbarhet för företagen i unionen, bl.a. inom 
turistnäringen – Utveckling av politiken för små och medelstora företag

Kommissionens förslag

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

Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Utveckling av politiken för små och 
medelstora företag
Antal medlemsstater som använder 
”småföretagstest”

Antal medlemsstater som använder ”småföretagstest”: 15 
medlemsstater.

Antal medlemsstater som använder ”småföretagstest”: 21

Större publicitet för de europeiska 
näringslivsprisen med hjälp av inslag i media i 
alla medlemsstater i EU.

Antal inslag i media i alla medlemsstater: 60 under 2010. Antal inslag i media i alla medlemsstater: 80

Minskning av den tid som krävs för att starta ett 
nytt företag och förenklade förfaranden.

Minskning av den tid det tar att starta ett nytt företag: sju 
arbetsdagar.

Minskning av den tid det tar att starta ett nytt företag: 
fem arbetsdagar.
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Parlamentets ändringsförslag

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

Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Utveckling av politiken för små och 
medelstora företag
Antal medlemsstater som använder 
”småföretagstest”

Antal medlemsstater som använder ”småföretagstest”: 15 
medlemsstater.

Antal medlemsstater som använder ”småföretagstest”: 21

Större publicitet för de europeiska 
näringslivsprisen med hjälp av inslag i media i 
alla medlemsstater i EU.

Antal inslag i media i alla medlemsstater: 60 under 2010. Antal inslag i media i alla medlemsstater: 80

Minskning av den tid som krävs för att starta ett 
nytt företag och förenklade förfaranden.

Minskning av den tid det tar att starta ett nytt företag: sju 
arbetsdagar.

Minskning av den tid det tar att starta ett nytt företag: tre 
arbetsdagar till 2020.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att förbättra grundförutsättningarna för konkurrenskraft och hållbarhet för företagen i unionen, bl.a. inom 
turistnäringen – Utveckling av politiken för små och medelstora företag

Kommissionens förslag

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

Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Utveckling av politiken för små och 
medelstora företag
Antal medlemsstater som använder 
”småföretagstest”.

Antal medlemsstater som använder 
”småföretagstest”: 15 medlemsstater.

Antal medlemsstater som använder 
”småföretagstest”: 21 medlemsstater.

Större publicitet för de europeiska näringslivsprisen 
med hjälp av inslag i media i alla medlemsstater i 
EU.

Antal inslag i media i alla medlemsstater: 60 under 
2010.

Antal inslag i media i alla medlemsstater: 80

Minskning av den tid som krävs för att starta ett 
nytt företag och förenklade förfaranden.

Minskning av den tid det tar att starta ett nytt 
företag: sju arbetsdagar.

Minskning av den tid det tar att starta ett nytt 
företag: fem arbetsdagar.

Parlamentets ändringsförslag

Särskilt mål: Att förbättra grundförutsättningarna för hållbar konkurrenskraft för företagen i unionen, särskilt 
små och medelstora företag.
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Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Utveckling av politiken för små och 
medelstora företag
Antal medlemsstater som använder 
”småföretagstest”.

Antal medlemsstater som använder 
”småföretagstest”: 15 medlemsstater.

Antal medlemsstater som använder 
”småföretagstest”: 23 medlemsstater.

Större publicitet för de europeiska 
näringslivsprisen med hjälp av inslag i media i 
alla medlemsstater i EU.

Antal inslag i media i alla medlemsstater: 60 under 
2010.

Antal inslag i media i alla medlemsstater: 80

Minskning av den tid som krävs för att starta 
ett nytt företag och förenklade förfaranden.

Minskning av den tid det tar att starta ett nytt 
företag: sju arbetsdagar.

Minskning av den tid det tar att starta ett nytt företag: 
fyra arbetsdagar.

Or. en

Ändringsförslag 443
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att förbättra grundförutsättningarna för konkurrenskraft och hållbarhet för företagen i unionen, bl.a. inom 
turistnäringen – Turism

Kommissionens förslag

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

Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017

Turism
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Antal finansieringsansökningar. Antal finansieringsansökningar (i samtliga 
ansökningsomgångar) totalt ca 75 per år (genomsnitt 
för 2011).

Antal finansieringsansökningar (i samtliga 
ansökningsomgångar) totalt mer än 100 per år.

Andelen (%) turismrelaterade 
finansieringsansökningar från små och 
medelstora företag (även tendenser).

Hittills har inga ansökningsomgångar riktats direkt till 
små och medelstora företag.

30 % av ansökningsomgångarna riktar sig direkt till 
små och medelstora företag.

Antal organisationer som använder den 
europeiska kvalitetsmärkningen för 
turistnäringen (European Tourism Quality 
Label).

Hittills har ingen organisation tagit i bruk den 
europeiska kvalitetsmärkningen för turistnäringen 
(åtgärd under utarbetande).

Den europeiska kvalitetsmärkningen för turistnäringen 
används av 50 % av de behöriga 
utvärderingsorganisationerna.

Antal resmål som tillämpar de modeller för 
utveckling av hållbar turism som främjas med 
hjälp av utmärkelsen European Destinations of 
Excellence.

Antal resmål som fått utmärkelsen European 
Destinations of Excellence totalt: 98 (i genomsnitt 20 
st. per år: 10 st. år 2007, 20 st. år 2008, 22 st. år 2009, 
25 st. år 2010, 21 st. år 2011).

Minst 200 resmål tillämpar de modeller för utveckling 
av hållbar turism som främjas med hjälp av 
utmärkelsen European Destinations of Excellence (upp 
till 30 per år).

Parlamentets ändringsförslag

utgår utgår utgår

Or. it
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Ändringsförslag 444
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att förbättra grundförutsättningarna för konkurrenskraft och hållbarhet för företagen i unionen, bl.a. inom 
turistnäringen – Turism

Kommissionens förslag

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

Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Turism
Antal finansieringsansökningar. Antal finansieringsansökningar (i samtliga 

ansökningsomgångar) totalt ca 75 per år (genomsnitt för 
2011).

Antal finansieringsansökningar (i samtliga 
ansökningsomgångar) totalt. mer än 100 per år.

Andelen (%) turismrelaterade 
finansieringsansökningar från små och medelstora 
företag (även tendenser).

Hittills har inga ansökningsomgångar riktats direkt till 
små och medelstora företag.

30 % av ansökningsomgångarna riktar sig direkt till små 
och medelstora företag.

Antal organisationer som använder den 
europeiska kvalitetsmärkningen för turistnäringen 
(European Tourism Quality Label).

Hittills har ingen organisation tagit i bruk den europeiska 
kvalitetsmärkningen för turistnäringen (åtgärd under 
utarbetande).

Den europeiska kvalitetsmärkningen för turistnäringen 
används av 50 % av de behöriga 
utvärderingsorganisationerna.

Antal resmål som tillämpar de modeller för 
utveckling av hållbar turism som främjas med 
hjälp av utmärkelsen European Destinations of 
Excellence.

Antal resmål som fått utmärkelsen European 
Destinations of Excellence totalt: 98 (i genomsnitt 20 st. 
per år: 10 st. år 2007 , 20 st. år 2008, 22 st. år 2009, 
25 st. år 2010, 21 st. år 2011).

Minst 200 resmål tillämpar de modeller för utveckling av 
hållbar turism som främjas med hjälp av utmärkelsen 
European Destinations of Excellence (upp till 30 per år).
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Parlamentets ändringsförslag

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

Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Turism och kulturarv
Antal finansieringsansökningar. Antal finansieringsansökningar (i samtliga 

ansökningsomgångar) totalt ca 75 per år (genomsnitt för 
2011).

Antal finansieringsansökningar (i samtliga 
ansökningsomgångar) totalt mer än 100 per år.

Andelen (%) turismrelaterade 
finansieringsansökningar från små och medelstora 
företag (även tendenser), däribland projekt för 
bevarande, återuppbyggnad och spridning av 
kulturarv.

Hittills har inga ansökningsomgångar riktats direkt till 
små och medelstora företag.

30 % av ansökningsomgångarna riktar sig direkt till små 
och medelstora företag.

Antal organisationer som använder den 
europeiska kvalitetsmärkningen för 
turistnäringen (European Tourism Quality 
Label).

Hittills har ingen organisation tagit i bruk den europeiska 
kvalitetsmärkningen för turistnäringen (åtgärd under 
utarbetande).

Den europeiska kvalitetsmärkningen för turistnäringen 
används av 50 % av de behöriga 
utvärderingsorganisationerna.

Antal resmål som tillämpar de modeller för 
utveckling av hållbar turism som främjas med 
hjälp av utmärkelsen European Destinations of 
Excellence.

Antal resmål som fått utmärkelsen European 
Destinations of Excellence totalt: 98 (i genomsnitt 20 st. 
per år: 10 st. år 2007 , 20 st. år 2008, 22 st. år 2009, 
25 st. år 2010, 21 st. år 2011).

Minst 200 resmål tillämpar de modeller för utveckling av 
hållbar turism som främjas med hjälp av utmärkelsen 
European Destinations of Excellence (upp till 30 per år).

Or. en
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Ändringsförslag 445
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att förbättra grundförutsättningarna för konkurrenskraft och hållbarhet för företagen i unionen, bl.a. inom 
turistnäringen - Turism

Kommissionens förslag

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

Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Turism
Antal finansieringsansökningar. Antal finansieringsansökningar (i samtliga 

ansökningsomgångar) totalt ca 75 per år (genomsnitt för 
2011).

Antal finansieringsansökningar (i samtliga 
ansökningsomgångar) totalt mer än 100 per år.

Andelen (%) turismrelaterade 
finansieringsansökningar från små och medelstora 
företag (även tendenser).

Hittills har inga ansökningsomgångar riktats direkt till små 
och medelstora företag.

30 % av ansökningsomgångarna riktar sig direkt till små 
och medelstora företag.

Antal organisationer som använder den europeiska 
kvalitetsmärkningen för turistnäringen (European 
Tourism Quality Label).

Hittills har ingen organisation tagit i bruk den europeiska 
kvalitetsmärkningen för turistnäringen (åtgärd under 
utarbetande).

Den europeiska kvalitetsmärkningen för turistnäringen 
används av 50 % av de behöriga 
utvärderingsorganisationerna.

Antal resmål som tillämpar de modeller för 
utveckling av hållbar turism som främjas med hjälp 
av utmärkelsen European Destinations of 
Excellence.

Antal resmål som fått utmärkelsen: 98 (i genomsnitt 20 st. 
per år: 10 st. år 2007 , 20 st. år 2008, 22 st. år 2009, 25 st. år 
2010, 21 st. år 2011 ).

Minst 200 resmål tillämpar de modeller för utveckling 
av hållbar turism som främjas med hjälp av utmärkelsen 
European Destinations of Excellence (upp till 30 per år).
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Parlamentets ändringsförslag

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

Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Turism
Antal finansieringsansökningar. Antal finansieringsansökningar (i samtliga 

ansökningsomgångar) totalt ca 75 per år (genomsnitt för 
2011).

Antal finansieringsansökningar (i samtliga 
ansökningsomgångar) totalt mer än 100 per år.

Andelen (%) turismrelaterade 
finansieringsansökningar från små och medelstora 
företag (även tendenser).

Hittills har inga ansökningsomgångar riktats direkt till små 
och medelstora företag.

30 % av ansökningsomgångarna riktar sig direkt till små 
och medelstora företag.

Antal organisationer som använder den europeiska 
kvalitetsmärkningen för turistnäringen (European 
Tourism Quality Label).

Hittills har ingen organisation tagit i bruk den europeiska 
kvalitetsmärkningen för turistnäringen (åtgärd under 
utarbetande).

Den europeiska kvalitetsmärkningen för turistnäringen 
används av 50 % av de behöriga 
utvärderingsorganisationerna.

Antal resmål som tillämpar de modeller för 
utveckling av hållbar turism som främjas med hjälp 
av utmärkelsen European Destinations of 
Excellence och genom de europeiska regionernas 
nätverk för en hållbar och konkurrenskraftig 
turism.

Antal resmål som fått utmärkelsen: 98 (i genomsnitt 20 st. 
per år: 10 st. år 2007 , 20 st. år 2008, 22 st. år 2009, 25 st. år 
2010, 21 st. år 2011 ).

Minst 200 resmål tillämpar de modeller för utveckling av 
hållbar turism som främjas med hjälp av utmärkelsen 
European Destinations of Excellence och genom de 
europeiska regionerna för en hållbar och 
konkurrenskraftig turism (upp till 30 per år).

Antal resmål som testat genomförbarheten av 
indikatorerna för hållbar turism: 29 under 2011 och 12 
under 2012.

Or. fr
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Ändringsförslag 446
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att främja turismföretagens attraktivitet och hållbarhet (ny)

Parlamentets ändringsförslag

Särskilt mål Att främja turismföretagens attraktivitet och hållbarhet
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Stödåtgärder för att främja 
turismföretagens attraktivitet
Antal finansieringsansökningar. Totala antalet finansieringsansökningar (i 

samtliga ansökningsomgångar) cirka 75 per år 
(genomsnitt för 2011).

Totala antalet finansieringsansökningar (i samtliga 
ansökningsomgångar) mer än 100 per år. 

Andelen (%) turismrelaterade 
finansieringsansökningar från små och 
medelstora företag (även tendenser).

Hittills har inga ansökningsomgångar riktats 
direkt till små och medelstora företag.

30 % av ansökningsomgångarna riktar sig direkt till små och 
medelstora företag.

Att främja en hållbar turismmodell
Antal organisationer som använder den 
europeiska kvalitetsmärkningen för turistnäringen 
(European Tourism Quality Label).

Hittills har ingen organisation tagit i bruk den 
europeiska kvalitetsmärkningen för 
turistnäringen (åtgärd under utarbetande).

Den europeiska kvalitetsmärkningen för turistnäringen 
används av 50 % av de behöriga 
utvärderingsorganisationerna.

Antal resmål som tillämpar de modeller för 
utveckling av hållbar turism som främjas med 
hjälp av utmärkelsen European Destinations of 
Excellence.

Antal resmål som fått utmärkelsen European 
Destinations of Excellence totalt: 98 (i 
genomsnitt 20 st. per år: 10 st. år 2007, 20 st. 
år 2008, 22 st. år 2009, 25 st. år 2010, 21 st. år 
2011).

Minst 200 resmål tillämpar de modeller för utveckling av 
hållbar turism som främjas med hjälp av utmärkelsen 
European Destinations of Excellence (upp till 30 per år).
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Or. it

Ändringsförslag 447
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av egetkapital och lån

Kommissionens förslag

Särskilt mål: Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av egetkapital och lån
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Finansieringsinstrument för tillväxt
Antal företag som får lånegarantier 
(kreditgarantier), värdet av utlåningen.

De föreslagna instrumenten har ännu inte börjat 
användas och skiljer sig från de nuvarande 
instrumenten. Det är därför inte möjligt att jämföra 
uppgifterna.

Antal företag som får lånegarantier (kreditgarantier) (+/-
95 000), värdet av utlåning (+/-10,7 miljarder euro).

Antal riskkapitalstödda företag och värdet av 
investeringarna (andel gränsöverskridande 
finansiering).

Antal riskkapitalstödda företag: (+/-180) och värdet av 
investeringarna (+/-220 miljarder euro).

Parlamentets ändringsförslag

Särskilt mål: Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (2017)
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Finansieringsinstrument för tillväxt
Antal företag som får lånegarantier 
(kreditgarantier) genom ett program, värdet av 
utlåningen.

Per den 31 december 2011 nådde den mobiliserade 
långivningen på 10,2 miljarder euro 171 000 små och 
medelstora företag.

Antal företag som får förmånen av lånegarantier 
(kreditgarantier) (+/- 145 000), värdet av utlåning (+/-
9,6 miljarder euro).

Antal företag som får riskkapitalinvesteringar
från programmet och den totala investerade 
volymen.

Per den 31 december 2011 nådde det mobiliserade 
riskkapitalet på 1,9 miljarder euro 194 små och 
medelstora företag.

Antal företag som får riskkapitalinvesteringar från 
programmet och den totala investerade volymen: och 
(+/-240) och den totala investerade volymen (+/-
2,0 miljarder euro)

Or. en

Ändringsförslag 448
Edit Herczog

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån –
Finansieringsinstrument för tillväxt

Kommissionens förslag

Särskilt mål: Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av egetkapital och lån
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Finansieringsinstrument för tillväxt
Antal företag som får lånegarantier 
(kreditgarantier), värdet av utlåningen.

De föreslagna instrumenten har ännu inte börjat 
användas och skiljer sig från de nuvarande 
instrumenten. Det är därför inte möjligt att 

Antal företag som får lånegarantier 
(kreditgarantier) (+/- 95 000), värdet av 
utlåning (+/-10,7 miljarder euro).
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jämföra uppgifterna.
Antal riskkapitalstödda företag och värdet 
av investeringarna (andel 
gränsöverskridande finansiering).

Antal riskkapitalstödda företag: (+/-180) och 
värdet av investeringarna (+/-
220 miljarder euro).

Parlamentets ändringsförslag

Särskilt mål: Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Finansieringsinstrument för tillväxt
Antal företag som får lånegarantier 
(kreditgarantier), värdet av utlåningen.

De föreslagna instrumenten har ännu inte börjat 
användas och skiljer sig från de nuvarande 
instrumenten. Det är därför inte möjligt att 
jämföra uppgifterna.

Antal företag som får lånegarantier 
(kreditgarantier) (+/- 95 000), värdet av 
utlåning (+/-10,7 miljarder euro).

Antal riskkapitalstödda företag och värdet 
av investeringarna (andel 
gränsöverskridande finansiering).

Antal riskkapitalstödda företag: (+/-180) och 
värdet av investeringarna (+/-
220 miljarder euro).

(nytt) Antal medlemsstater som deltar i 
kapital- och låneprogrammen

Finansinstitut från minst 20 (eller samtliga 
27) medlemsstater bör delta i programmet.

Or. hu
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Motivering

Eftersom finansinstitut från 11 medlemsstater erhöll stöd från garantiprogrammet inom Europeiska innovationspartnerskapets program för 
konkurrenskraft och innovation måste Cosme-programmets finansieringsinstrumentsanordningar genom särskilda bestämmelser göras tillgängliga 
för institutioner i de medlemsstater som ännu inte deltar.

Ändringsförslag 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att förbättra företagens marknadstillträde, både inom och utanför unionen – Enterprise Europe Network

Kommissionens förslag

Särskilt mål: Att förbättra företagens marknadstillträde, både inom och utanför unionen
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
Antal undertecknade partnerskapsavtal. Antal undertecknade partnerskapsavtal: 1 950 (2010) Antal undertecknade partnerskapsavtal: 3 000 per år.

Ökad kännedom om nätverket och dess 
profilering (t.ex. bland små och medelstora 
företag).

Ökad kännedom om nätverket och dess profilering: ännu 
inte mätt.

Ökad kännedom om nätverket och dess profilering: 
nätverket når ut till 30 % av de små och medelstora 
företagen.

Andelen små och medelstora företag som anger 
att de är nöjda och att det finns ett mervärde.

Andelen små och medelstora företag som anger att de är 
nöjda och att det finns ett mervärde: 78 %

Andelen små och medelstora företag som anger att de är 
nöjda och att det finns ett mervärde: >80 %

Antal små och medelstora företag som utnyttjar 
nätverkets tjänster.

Antal små och medelstora företag som utnyttjat 
nätverkets tjänster: 435 000 (2010)

Antal små och medelstora företag som utnyttjar 
nätverkets tjänster: 500 000/år.

Antal små och medelstora företag som deltar i 
olika evenemang för att knyta kontakter.

Antal små och medelstora företag som deltagit i olika 
evenemang för att knyta kontakter: 45 000 (2010)

Antal små och medelstora företag som deltagit i olika 
evenemang för att knyta kontakter: 60 000 per år.
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Parlamentets ändringsförslag

Särskilt mål: Att förbättra företagens marknadstillträde, både inom och utanför unionen
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
Antal undertecknade partnerskapsavtal. Antal undertecknade partnerskapsavtal: 1 950 (2010) Antal undertecknade partnerskapsavtal: 3 000 per år.

Ökad kännedom om nätverket och dess 
profilering (t.ex. bland små och medelstora 
företag).

Ökad kännedom om nätverket och dess profilering: ännu 
inte mätt.

Ökad kännedom om nätverket och dess profilering: 
nätverket når ut till 30 % av de små och medelstora 
företagen.

Andelen små och medelstora företag som anger 
att de är nöjda och att det finns ett mervärde.

Andelen små och medelstora företag som anger att de är 
nöjda och att det finns ett mervärde: 78 %

Andelen små och medelstora företag som anger att de är 
nöjda och att det finns ett mervärde: ≥85 %

Antal små och medelstora företag som utnyttjar 
nätverkets tjänster.

Antal små och medelstora företag som utnyttjat 
nätverkets tjänster: 435 000 (2010)

Antal små och medelstora företag som utnyttjar 
nätverkets tjänster: 500 000/år.

Antal små och medelstora företag som deltar i 
olika evenemang för att knyta kontakter.

Antal små och medelstora företag som deltagit i olika 
evenemang för att knyta kontakter: 45 000 (2010)

Antal små och medelstora företag som deltagit i olika 
evenemang för att knyta kontakter: 60 000 per år.

Or. en

Ändringsförslag 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att förbättra företagens marknadstillträde, både inom och utanför unionen – Stödtjänster till små och medelstora 
företag på marknader utanför EU
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Kommissionens förslag

Särskilt mål: Att förbättra företagens marknadstillträde, både inom och utanför unionen
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Stödtjänster till små och medelstora 
företag på marknader utanför EU
Andel (%) små och medelstora företag som 
bedriver verksamhet (export, import, utländska 
direktinvesteringar etc.) utanför EU.

13 % (2009) 17 % (2017)

Parlamentets ändringsförslag

Särskilt mål: Att förbättra företagens marknadstillträde, både inom och utanför unionen
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Stödtjänster till små och medelstora 
företag på marknader utanför EU
Andel (%) små och medelstora företag som 
bedriver verksamhet (export, import, utländska 
direktinvesteringar etc.) utanför EU.

13 % (2009) 20 % (2017)

Or. en
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Ändringsförslag 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Information om de tjänster som 
tillhandahålls av Enterprise Europe 
Network som omnämns i artikel 9a.
1. Tjänster som rör information, 
feedback, företagssamarbete och 
internationalisering på den inre 
marknaden och i tredjeländer:
(a) Spridning av information om hur den 
inre marknaden för varor och tjänster 
fungerar och vilka möjligheter den 
erbjuder, inklusive relevant 
unionslagstiftning, standarder och 
anbudsmöjligheter, kapitalförsörjning och 
ökad hållbarhet för små och medelstora 
företag.
(b) Proaktivt främjande av unionens 
initiativ, strategier och program som är 
relevanta för små och medelstora företag 
och tillhandahållande av information till 
små och medelstora företag om 
ansökningsförfaranden för sådana 
program.
(c) Praktiska verktyg för att mäta befintlig 
lagstiftnings effekter på små och 
medelstora företag.
(d) Bidrag till genomförandet av 
kommissionens konsekvensanalyser.
(e) Användning av andra lämpliga sätt att 
involvera små och medelstora företag i 
unionens beslutsprocess.
(f) Hjälp till små och medelstora företag 
att utveckla gränsöverskridande 
verksamhet och internationella nätverk.
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(g) Stöd till små och medelstora företag 
att hitta relevanta partner från de privata 
eller offentliga sektorerna med hjälp av 
lämpliga verktyg.
2. Tjänster för innovation och för teknik-
och kunskapsöverföring:
(a) Spridning av information och ökad 
medvetenhet om innovationsrelaterade 
strategier, lagar och stödprogram.
(b) Hjälp att sprida och utnyttja 
forskningsresultat.
(c) Tillhandahållande av 
förmedlingstjänster för teknik- och 
kunskapsöverföring och för 
partnerskapsbyggande mellan alla slags 
innovationsaktörer.
(d) Stimulans av företagens, särskilt de 
små och medelstora företagens 
innovationskapacitet.
(e) Underlättande av anknytning till 
andra innovationstjänster, också tjänster 
som har samband med immateriell 
äganderätt.
3. Tjänster som uppmuntrar små och 
medelstora företags deltagande i Horisont 
2020:
(a) Bidrag till ökad medvetenhet bland 
små och medelstora företag om Horisont 
2020.
(b) Hjälp till små och medelstora företag 
att fastställa sina behov i fråga om 
forskning och teknisk utveckling och att 
hitta relevanta partner.
(c) Hjälp till små och medelstora företag 
att förbereda och samordna projektförslag 
för deltagande i Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Tillägg till ändringsförslag 77.1 b i förslaget till betänkande: ”i respektive regioner”.
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Ändringsförslag 452
Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en

Ändringsförslag 453
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. sl

Ändringsförslag 454
Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt utgår.

Or. en

Ändringsförslag 455
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt 1 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lånegarantiinstrumentet ingår som en 
del i ett enda EU-instrument för 
kreditfinansiering av forskning och 
utveckling samt tillväxt i företagen i EU. 
Instrumentet ska genomföras på samma 
sätt som den efterfrågestyrda delen för små 
och medelstora företag i kreditinstrumentet 
inom Horisont 2020 (RSI II), i enlighet 
med de villkor som anges nedan.

3. Lånegarantiinstrumentet ingår som en 
del i ett enda EU-instrument för 
kreditfinansiering av forskning och 
utveckling samt tillväxt i företagen i EU. 
Instrumentet ska genomföras på samma 
sätt som den efterfrågestyrda delen för små 
och medelstora företag i kreditinstrumentet 
inom Horisont 2020 (RSI II), i enlighet 
med de villkor som anges nedan. Detta 
instrument ska kunna tillämpas under 
alla skeden av företagets verksamhet från 
bildande till utveckling och överlåtelse, 
utan att åtskillnad görs utifrån 
verksamhet eller marknadens storlek. 
Instrumentet ska gälla alla typer av 
investeringar, även immateriella.

Or. es

Ändringsförslag 456
Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egetkapitalinstrumentet för tillväxt utgår
1. Egetkapitalinstrumentet för tillväxt ska 
fokusera på fonder som tillhandahåller 
riskkapital och mezzaninfinansiering, 
t.ex. förlagslån och vinstandelslån, till 
företag som befinner sig i expansions-
och tillväxtfasen, i synnerhet de som är 
verksamma i mer än ett land. 
Instrumentet har också möjlighet att 
investera i nystartade företag, tillsammans 
med egetkapitalinstrumentet för FoU 
inom Horisont 2020. I det senare fallet 
ska investeringarna från 
egetkapitalinstrumentet för tillväxt inte 
överstiga 20 % av de totala EU-
investeringarna utom när det gäller 
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fonder som beviljar finansiering under 
företagens olika utvecklingsfaser. I detta 
fall ska finansieringen från 
egetkapitalinstrumenten för tillväxt och 
FoU tillhandahållas proportionellt, 
baserat på fondernas investeringspolitik. 
Egetkapitalinstrumentet för tillväxt ska 
undvika kapital till företagsförvärv eller 
ersättningskapital avsett för avveckling av 
ett förvärvat företag. Kommissionen kan 
besluta att ändra gränsvärdet på 20 % mot 
bakgrund av ändrade marknadsvillkor.
2. Stödet ska ges i form av investeringar 
som görs
(a) direkt av Europeiska 
investeringsfonden eller andra organ som 
ansvarar för genomförandet på 
kommissionens vägnar, eller
(b) av fonder som investerar i andra 
fonder (funds-of-funds) eller instrument 
som investerar över gränserna, och som 
inrättats av Europeiska 
investeringsfonden eller andra organ som 
ansvarar för genomförandet på 
kommissionens vägnar tillsammans med 
privata investerare och/eller nationella 
offentliga finansinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga II– avsnitt 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Egetkapitalinstrumentet för tillväxt ska 
fokusera på fonder som tillhandahåller 
riskkapital och mezzaninfinansiering, t.ex. 
förlagslån och vinstandelslån, till företag 
som befinner sig i expansions- och 
tillväxtfasen, i synnerhet de som är 
verksamma i mer än ett land. Instrumentet 

1. Egetkapitalinstrumentet för tillväxt ska 
fokusera på fonder som tillhandahåller 
riskkapital och mezzaninfinansiering, t.ex. 
förlagslån och vinstandelslån, till företag 
som befinner sig i expansions- och 
tillväxtfasen, i synnerhet de som är 
verksamma i mer än ett land. Instrumentet 
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har också möjlighet att investera i 
nystartade företag, tillsammans med 
egetkapitalinstrumentet för FoU inom 
Horisont 2020. I det senare fallet ska 
investeringarna från 
egetkapitalinstrumentet för tillväxt inte 
överstiga 20 % av de totala EU-
investeringarna utom när det gäller 
fonder som beviljar finansiering under 
företagens olika utvecklingsfaser. I detta 
fall ska finansieringen från 
egetkapitalinstrumenten för tillväxt och 
FoU tillhandahållas proportionellt, 
baserat på fondernas investeringspolitik.
Egetkapitalinstrumentet för tillväxt ska 
undvika kapital till företagsförvärv eller 
ersättningskapital avsett för avveckling av 
ett förvärvat företag. Kommissionen kan 
besluta att ändra gränsvärdet på 20 % mot 
bakgrund av ändrade marknadsvillkor.

har också möjlighet att investera i 
nystartade företag, tillsammans med 
egetkapitalinstrumentet för FoU inom 
Horisont 2020. Egetkapitalinstrumentet för 
tillväxt ska undvika kapital till 
företagsförvärv eller ersättningskapital 
avsett för avveckling av ett förvärvat 
företag.

Or. en

Motivering

Gränsvärdet på 20 % kommer att minska flexibiliteten och hindra möjligheten att använda 
egetkapitalinstrumenten inom programmet för företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag och Horisont 2020 som ett enda instrument.

Ändringsförslag 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga II– avsnitt 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) av fonder som investerar i andra fonder 
(funds-of-funds) eller instrument som 
investerar över gränserna, och som inrättats 
av Europeiska investeringsfonden eller 
andra organ som ansvarar för 
genomförandet på kommissionens vägnar 
tillsammans med privata investerare 
och/eller nationella offentliga 
finansinstitut.

(b) av fonder som investerar i andra fonder 
(funds-of-funds) eller instrument som 
investerar över gränserna, och som inrättats 
av Europeiska investeringsfonden eller 
andra organ (inbegripet ägare från den 
privata sektorn och nationella aktörer)
som ansvarar för genomförandet på 
kommissionens vägnar tillsammans med 
investerare från privata och/eller offentliga 
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finansinstitut.

Or. en

Motivering

I förordningen bör det klargöras att ägare från den privata sektorn och nationella aktörer 
kan ansvara för genomförandet, och att deras roll inte är begränsad till saminvesteringar.

Ändringsförslag 459
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt 2 – punkt 2b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) av fonder som investerar i andra fonder 
(funds-of-funds) eller instrument som 
investerar över gränserna, och som inrättats 
av Europeiska investeringsfonden eller 
andra organ som ansvarar för 
genomförandet på kommissionens vägnar 
tillsammans med privata investerare 
och/eller nationella offentliga 
finansinstitut.

(b) av fonder som investerar i andra fonder 
(funds-of-funds) eller instrument som 
investerar över gränserna, och som inrättats 
av Europeiska investeringsfonden eller 
andra organ som ansvarar för 
genomförandet på kommissionens vägnar 
tillsammans med privata investerare,
nationella offentliga finansinstitut och 
investerare av riskkapital som är 
verksamma på regional och lokal nivå.

Or. it

Motivering

De små och medelstora företagens mindre dimensioner kräver i inledningsskedet förekomsten 
av lokalt placerade investerare, bland annat i syfte att minska antalet 
marknadsmisslyckanden på grund av eventuell ofullständig information till ett minimum.

Ändringsförslag 460
Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lånegarantiinstrumentet utgår
1. Lånegarantiinstrumentet ska förvaltas 
direkt av Europeiska investeringsfonden 
eller av andra organ som ansvarar för 
genomförandet på kommissionens 
vägnar. Instrumentet ska utställa 
följande:
Motgarantier och andra riskdelningsavtal 
för garantisystem.
Direkta garantier och andra 
riskdelningsavtal för alla andra 
finansiella intermediärer som uppfyller 
kriterierna för stödberättigande.
2. Lånegarantiinstrumentet ska utgöras 
av följande två delar:
Den första delen, skuldfinansiering via 
lån, inklusive förlagslån och 
vinstandelslån, eller leasing, ska minska 
små och medelstora företags särskilda 
problem med att få tillgång till 
finansiering, vilka beror antingen på en 
förmodad högre risk eller på bristande 
säkerhet.
Den andra delen, värdepapperisering av 
små och medelstora företags fordringar, 
ska mobilisera kompletterande 
skuldfinansiering för små och medelstora 
företag, i enlighet med lämpliga 
riskdelningsavtal med de berörda 
instituten. Stöd till dessa transaktioner ges 
på villkor att finansinstituten åtar sig att 
ställa en betydande del av den uppnådda 
likviditeten eller det mobiliserade kapitalet 
till förfogande för ny utlåning till små och 
medelstora företag inom en rimlig 
tidsperiod. Storleken på denna 
skuldfinansiering ska beräknas utifrån 
storleken på den portföljrisk som det finns 
säkerhet för och den ska tillsammans med 
löptiden förhandlas fram med varje 
enskilt finansinstitut.
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3. Lånegarantiinstrumentet ska, med 
undantag av lån i den värdepapperiserade 
portföljen, täcka lån på upp till 150 000 
euro och med ett minimikrav på 
återstående löptid på tolv månader. 
Lånegarantiinstrumentet ska utformas så 
att det ska gå att rapportera om hur 
många innovativa små och medelstora 
företag som får lån och hur stora lånen 
är.

Or. en

Ändringsförslag 461
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lånegarantiinstrumentet ska, med 
undantag av lån i den värdepapperiserade 
portföljen, täcka lån på upp till 150 000 
euro och med ett minimikrav på 
återstående löptid på tolv månader. 
Lånegarantiinstrumentet ska utformas så 
att det ska gå att rapportera om hur 
många innovativa små och medelstora 
företag som får lån och hur stora lånen 
är.

3. Lånegarantiinstrumentet ska, med 
undantag av lån i den värdepapperiserade 
portföljen, täcka lån med ett minimikrav på 
återstående löptid på tolv månader.

Ett högsta stödberättigat lånebelopp för 
lånegarantiinstrumentet fastställs i varje 
genomförandeavtal som ingås med en 
finansiell mellanhand. Det därigenom 
fastställda beloppet beaktar de fastställda 
målen, typen av företag och typen av 
åtgärd som berörs av det aktuella avtalet. 
Beloppet får inte överskrida 300 000 euro.
Lånegarantiinstrumentet ska utformas så 
att det ska gå att sammanställa rapporter
utifrån de olika typer av företag som 
anges i rekommendation 2003/361/EG om 
definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora företag, såväl när det 
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gäller antalet lån som deras storlek.

Or. fr

Motivering

Gränsvärdet på 150 000 euro straffar små företag, eftersom det utesluter stöd till åtgärder 
som idag omfattas av stöd från SMF-garantin. Dessa företag utesluts från all annan 
finansiering, eftersom deras karaktär inte gör att de är stödberättigade till stöd från 
egetkapitalinstrumentet (riskkapitalinstrument) eller till instrumenten inom Horisont 2020, 
eftersom dessa instrument har olika mål och målföretag. Vidare omfattar 
finansieringsinstrumenten inom Eruf inte dessa företag.

Ändringsförslag 462
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Bilaga II– avsnitt 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lånegarantiinstrumentet ska, med 
undantag av lån i den värdepapperiserade 
portföljen, täcka lån på upp till 150 000 
euro och med ett minimikrav på 
återstående löptid på tolv månader. 
Lånegarantiinstrumentet ska utformas så 
att det ska gå att rapportera om hur 
många innovativa små och medelstora 
företag som får lån och hur stora lånen 
är.

3. Lånegarantiinstrumentet ska, med 
undantag av lån i den värdepapperiserade 
portföljen, täcka lån på upp till 150 000 
euro och med ett minimikrav på 
återstående löptid på tolv månader. 
Lånegarantiinstrumentet ska också täcka 
lån på över 150 000 EUR i de fall där de 
små och medelstora företagen är behöriga 
enligt programmet för företagens 
konkurrenskraft men inte uppfyller 
villkoren för att vara behöriga enligt 
delen för små och medelstora företag i 
kreditinstrumentet inom Horisont 2020, 
och med ett minimikrav på återstående 
löptid på tolv månader. Det ska vara de 
finansiella intermediärernas sak att visa 
huruvida de små och medelstora 
företagen är stödberättigade eller inte 
enligt delen för små och medelstora 
företag i kreditinstrumentet inom 
Horisont 2020. Kommissionen får utfärda 
rekommendationer för exempelfall där 
lånegarantiinstrumentet täcker lån över 
150 000 euro.

Or. en
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Ändringsförslag 463
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lånegarantiinstrumentet ska, med 
undantag av lån i den värdepapperiserade 
portföljen, täcka lån på upp till 150 000 
euro och med ett minimikrav på 
återstående löptid på tolv månader. 
Lånegarantiinstrumentet ska utformas så 
att det ska gå att rapportera om hur många 
innovativa små och medelstora företag som 
får lån och hur stora lånen är.

3. Lånegarantiinstrumentet ska, med 
undantag av lån i den värdepapperiserade 
portföljen, täcka lån på upp till 500 000 
euro och med ett minimikrav på 
återstående löptid på tolv månader. 
Lånegarantiinstrumentet ska utformas så 
att det ska gå att rapportera om hur många 
innovativa små och medelstora företag som 
får lån och hur stora lånen är.

Or. it

Motivering

Kommissionens förslag fastställer ett lån på maximalt 150 000 euro som kriterium för 
stödberättigande från COSME. Samtliga operationer med intäkter som överstiger detta 
gränsvärde bör istället omfattas av programmet Horisont 2020. Detta gränsvärde är alltför 
lågt för att finansiera startande och överlåtelse av företag, det ekonomiska behovet för dessa 
åtgärder överstiger ofta detta värde. Dessutom är inte samtliga små och medelstora företag 
med finansiella behov som överstiger 150 000 euro innovativa företag och därför skulle de 
inte vara berättigade till EU:s finansiella stöd, trots eventuella fördelar i deras 
investeringsprojekt. Gränsvärdet på 500 000 euro skulle garantera högre investeringsnivåer 
och vara lämpligare vid insatser för startande och överlåtelse av företag.

Ändringsförslag 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lånegarantiinstrumentet ska, med 
undantag av lån i den värdepapperiserade 
portföljen, täcka lån på upp till 150 000
euro och med ett minimikrav på 
återstående löptid på tolv månader. 

3. Lånegarantiinstrumentet ska, med 
undantag av lån i den värdepapperiserade 
portföljen, täcka lån på upp till 1 000 000
euro och med ett minimikrav på 
återstående löptid på tolv månader. 
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Lånegarantiinstrumentet ska utformas så 
att det ska gå att rapportera om hur många 
innovativa små och medelstora företag som 
får lån och hur stora lånen är.

Lånegarantiinstrumentet ska utformas så 
att det ska gå att rapportera om hur många 
innovativa små och medelstora företag som 
får lån och hur stora lånen är.

Or. en


