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* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt).  De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett 
program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0834), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och artiklarna 173 och 195 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C7-0463/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den … … 
20121,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från [utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från budgetutskottet, utskottet för inre marknaden och konsumentskydd och 
utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
(A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT 0 C, 0.0.000, s 0.
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Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Kommissionen antog i mars 2010 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla (nedan 
kallad Europa 2020-strategin). 
Meddelandet godkändes av Europeiska 
rådet i juni 2010. Europa 2020-strategin är 
en reaktion på den ekonomiska krisen och 
syftar till att förbereda Europa inför nästa 
årtionde. I meddelandet fastställs fem 
ambitiösa mål för klimat och energi, 
sysselsättning, innovation, utbildning och 
social inkludering som ska uppnås före 
2020, och där anges också fem viktiga 
drivkrafter för tillväxt som ska göra Europa 
mer dynamiskt och konkurrenskraftigt. I 
meddelandet understryks också vikten av 
att öka tillväxten i den europeiska 
ekonomin och samtidigt uppnå en hög 
sysselsättning, en koldioxidsnål, resurssnål 
och energieffektiv ekonomi samt social 
sammanhållning. Små och medelstora 
företag bör spela en avgörande roll för att 
uppnå Europa 2020-målen. Deras roll 
avspeglas av att små och medelstora 
företag nämns i sex av sju av dess 
flaggskeppsinitiativ.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det bör inrättas ett program för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (nedan kallat 

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

programmet), vars syfte ska vara att bidra 
till ökad hållbar konkurrenskraft för 
företagen i unionen, särskilt de små och 
medelstora företagen, för att uppmuntra 
en företagaranda och främja små och 
medelstora företags skapande och tillväxt.

Or. en

Motivering

Konkurrenskraft och hållbarhet bör inte uppfattas som skilda mål. Konkurrenskraft bör i 
stället uppfattas som att den är beroende av hållbarhet. Enligt den europeiska 
konkurrenskraftsrapporten 2010 avspeglar en hållbar konkurrenskraft förmågan att uppnå 
och behålla industrins konkurrenskraft i enlighet med mål som rör hållbar utveckling. Skälet 
bör anpassas efter programmets allmänna mål.

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Hållbar konkurrenskraft bör definieras i ett skäl.

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

(Se ändringsförslaget för artikel 3.1a)

Motivering

Programmet bör koncentrera sina begränsade resurser till de mest relevanta 
företagarkategorierna. En andrachanspolitik nämns nedan i skäl 16 (i dess ändrade lydelse).
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Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Enligt de fyra prioriteringarna i 
översynen av småföretagsakten bör 
programmet i sina särskilda mål sträva 
efter att förbättra ramvillkoren för en 
hållbar konkurrenskraft för unionens 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, för att främja företagandet, öka 
tillgången till finansiering och till 
marknader i unionen och globalt. 
Åtgärder under programmets särskilda 
mål bör bidra till genomförandet av 
småföretagsakten.

Or. en

(Se ändringsförslaget för artikel 3.1a)

Motivering

Programmet bör koncentrera sina begränsade resurser till de mest relevanta 
företagarkategorierna.

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Många av unionens 
konkurrenskraftsproblem gäller de små och 
medelstora företagens problem med att få 
tillgång till finansiering, eftersom de måste 
kämpa för att styrka sin kreditvärdighet 
och har svårt att få tillgång till riskkapital. 
Detta har en negativ effekt dels på antalet 
nya företag, dels på företagens kvalitet och 
tillväxt. Mervärdet för unionen av de 
föreslagna finansieringsinstrumenten är 
bl.a. att de stärker den inre marknaden för 
riskkapital och bidrar till utvecklingen av 
en gemensam europeisk 

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

europeisk finansieringsmarknad för små 
och medelstora företag och hanterar 
marknadsbrister som inte kan hanteras av 
medlemsstaterna. Unionens åtgärder bör 
komplettera medlemsstaternas utnyttjande 
av finansieringsinstrument för små och 
medelstora företag. De enheter som har 
ansvar för att genomföra åtgärderna bör se 
till att stödet innebär ett tillskott och 
undvika dubbelfinansiering genom EU-
medel. Programmet bör främja tillgång 
till finansiering för små och medelstora 
företag i deras inlednings-, tillväxt- och 
överlåtelsefaser.

Or. en

(Se ändringsförslaget för artikel 8)

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Enterprise Europe Network (nedan 
kallat nätverket) har visat att det ger de 
små och medelstora företagen i Europa ett 
mervärde som en central kontaktpunkt, där 
företagen får hjälp att förbättra sin 
konkurrenskraft och utforska 
affärsmöjligheterna på och utanför den inre 
marknaden. En rationalisering av 
förfaranden och metoder och 
tillhandahållande av en europeisk 
dimension i företagstjänsterna kan endast 
åstadkommas på unionsnivå. Nätverket har 
särskilt hjälpt små och medelstora företag 
att finna partner för samarbete och 
tekniköverföring samt stått till tjänst med 
råd om finansieringskällor, immateriella 
rättigheter, miljöinnovation och hållbar 
produktion. Det har också fått återkoppling 
på unionens lagstiftning och standarder. 
Dess unika erfarenhet är särskilt viktig för 
att undanröja diskrepanser i fråga om 
information och för att minska kostnaderna 
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för internationella transaktioner. för internationella transaktioner.
Nätverkets prestation bör dock optimeras 
ytterligare, främst genom en bättre 
integrering av nätverket och de nationella 
kontaktpunkterna i det sjunde 
ramprogrammet för forskning och teknisk 
utveckling, och i praktiken involvera 
värdorganisationer i nätverkets 
strategiska ledning, minska byråkratin, 
förbättra it-stödet och förbättra nätverkets 
profil. I syfte att ytterligare förbättra 
nätverkets prestation bör kommissionen 
granska de olika ledningsstrukturerna 
och utnyttja mönstren i de olika 
medlemsstaterna i samarbete med 
organisationer för små och medelstora 
företag. Nätverkets uppgifter bör 
beskrivas i programmet. 

Or. en

(Se ändringsförslaget för artikel 9a och bilaga IIa)

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det begränsade antalet små och 
medelstora företag som etablerar sig 
internationellt i och utanför Europa 
påverkar konkurrenskraften. Enligt vissa 
uppskattningar har 25 % av de små och 
medelstora företagen i unionen exporterat 
till andra länder under de senaste tre åren, 
men endast 13 % av dem exporterade 
regelbundet till länder utanför unionen och 
bara 2 % har investerat utanför det egna 
landet. I enlighet med småföretagsakten, 
där unionen och medlemsstaterna 
uppmanades att stödja och uppmuntra små 
och medelstora företag att dra nytta av 
tillväxten på marknaderna utanför unionen, 
stöder EU ett nätverk av europeiska 
näringslivsorganisationer på mer än 
20 marknader utomlands. Unionen lämnar 

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

ekonomiskt stöd till EU–Japancentret för 
industriellt samarbete, 
näringslivsorganisationer i Hongkong, 
Malaysia och Singapore samt det 
europeiska näringslivs- och teknikcentret i 
Indien, EU:s centrum för små och 
medelstora företag i Kina och Thailand 
samt till en hjälpcentral för små och 
medelstora företag för immateriella 
rättigheter i Kina. Europeiskt mervärde 
skapas genom att man samlar de nationella 
insatserna inom detta område, undviker 
dubbelarbete, främjar samarbete och 
erbjuder tjänster som skulle sakna den 
kritiska massan om de erbjöds på nationell 
nivå. Dessa tjänster bör bland annat 
omfatta information om immateriella 
rättigheter, normer och möjligheter till 
offentlig upphandling. Innan nya tjänster 
införs bör kommissionen granska de 
befintliga stödåtgärderna för europeiska 
små och medelstora företag i tredjeländer 
och de särskilda behoven hos små och 
medelstora företag i samråd med små och 
medelstora företags 
representantorganisationer.

Or. en

(Se ändringsförslagen för artikel 9)

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) För att förbättra konkurrenskraften i 
de europeiska företagen, särskilt de små 
och medelstora, måste medlemsstaterna 
och kommissionen skapa ett gynnsamt 
företagsklimat i enlighet med principerna i 
småföretagsakten. Det krävs initiativ på 
unionsnivå för att skapa lika villkor för 
små och medelstora företag och för att 
utbyta information och kunskap på 
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för att utbyta information och kunskap på 
europeisk nivå.

europeisk nivå.

Or. en

(Se ändringsförslaget för artikel 6.1)

Motivering

Föredraganden vill vara mer detaljerad i detta skäl som avser artikel 6. Han föreslår att 
skälet delas in i tre delar (se skäl 15a, 15b och 15c).

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Ett gynnsamt företagsklimat för 
unionens företag bör uppnås genom 
åtgärder för att förbättra utformningen, 
genomförandet och utvärderingen av 
politik och åtgärder för att uppmuntra till 
samarbete i politik och utbyte av bästa 
praxis. Sådana åtgärder kan innefatta 
studier, konsekvensbedömningar, 
utvärderingar och konferenser.

Or. en

(Se artikel 6.2 a och b)

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Programmet bör även stödja de små 
och medelstora företagens politiska 
utveckling och samarbete mellan 
beslutsfattare och de små och medelstora 
företagens representantorganisationer, 
exempelvis genom att finansiera möten, 
rapporter och databaser. Sådan 
verksamhet bör fokusera på att underlätta 
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de små och medelstora företagens tillgång 
till program och minska deras 
administrativa börda. Unionen bör 
särskilt ställa upp ett nytt, ambitiöst mål 
om att minska den administrativa 
nettobördan i all relevant 
unionslagstiftning med 25 procent till 
2020.

Or. en

(Se artikel 5.2 c)

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Skäl 15c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15c) Programmet kan även stödja 
initiativ som påskyndar utvecklingen av 
konkurrenskraftiga och hållbara 
industrier, baserat på de mest 
konkurrenskraftiga 
verksamhetsmodellerna, förbättrade 
produkter och processer, 
organisationsstrukturer eller modifierade 
värdekedjor. Programmet bör fokusera på 
sektorsöverskridande initiativ, men kan 
även stödja sektorsspecifika initiativ i 
sektorer där små och medelstora företag 
är mest aktiva och som bidrar starkt till 
unionens BNP, exempelvis turism, där ett 
mervärde på unionsnivå kan uppvisas.

Or. en

(Se ändringsförslaget för artikel 6.3)

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) En annan faktor som påverkar (16) En annan faktor som påverkar 
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konkurrenskraften är den relativt svaga 
företagarandan i unionen. Endast 45 % av 
medborgarna i unionen (och mindre än 
40 % av kvinnorna) skulle vilja vara 
egenföretagare, jämfört med 55 % av 
befolkningen i Förenta staterna och 71 % i 
Kina. Synliggörande och 
katalysatoreffekter, t.ex. europeiska priser 
och konferenser, samt åtgärder för att 
förbättra samstämmigheten och 
enhetligheten, t.ex. fastställande av 
referensvärden och utbyte av bästa praxis, 
ger ett högt europeiskt mervärde.

konkurrenskraften är den relativt svaga 
företagarandan i unionen. Endast 45 % av 
medborgarna i unionen (och mindre än 
40 % av kvinnorna) skulle vilja vara 
egenföretagare, jämfört med 55 % av 
befolkningen i Förenta staterna och 71 % i 
Kina. Enligt småföretagsakten måste en 
företagsmiljö som är gynnsam för 
företagandet erbjuda goda 
grundförutsättningar för alla situationer 
som företagare möter, däribland start av 
nya företag, tillväxt, överlåtelser och 
konkurs (andra chansen). Åtgärder för att 
förbättra samstämmigheten och 
enhetligheten, t.ex. fastställande av 
referensvärden och utbyte av bästa praxis, 
ger ett högt europeiskt mervärde.

Or. en

(Se ändringsförslaget för artikel 7)

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

turismområdet där ett tydligt mervärde kan 
uppvisas på unionsnivå, särskilt när det 
gäller att tillhandahålla uppgifter och 
analyser, utveckla gemensamma 
kvalitetsnormer och utbyta bästa praxis.

Or. en

(Se ändringsförslaget för artikel 6.3)

Motivering

Initiativ i turismsektorn kommer att ha rätt till stöd under programmet om de kan uppvisa ett 
EU-mervärde, precis som andra sektorer med hög andel små och medelstora företag och ett 
stort bidrag till BNP. Turism blir dock belyst här eftersom det bara ingick som en delad 
behörighet för EU i Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Utöver de åtgärder som omfattas av 
arbetsprogrammet bör kommissionen 
regelbundet anta stödåtgärder för att 
främja unionsföretagens konkurrenskraft. 
Utöver politiska analyser och utveckling 
bör dessa åtgärder framför allt innefatta 
konsekvensbedömningar av 
unionsåtgärder av särskild relevans för 
företags konkurrenskraft, särskilt de små 
och medelstora företagens. 
Konsekvensbedömningarna bör hantera 
den påverkan ett politiskt förslag om 
företags konkurrenskraft får genom sina 
effekter på kostnaden för att bedriva 
verksamhet, på de berörda sektorernas 
innovationsförmåga och deras 
internationella konkurrenskraft 
(konkurrenskraftssäkring). 
Konsekvensbedömningarna bör också 
innehålla en särskild del om små och 
medelstora företag, som består av en 
förberedande analys av företag som 
sannolikt kommer att påverkas, ett mått 
på konsekvenserna för små och 
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medelstora företag (kostnads-
/nyttoanalys) och mildrande åtgärder när 
så är lämpligt (småföretagstest). 
Småföretagstestet bör särskilt 
uppmärksamma mikroföretag.

Or. en

(Se ändringsförslaget för artikel 11.1c)

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Programmet bör innehålla åtgärder 
som gäller målen, den samlade 
finansieringsramen för att förverkliga dessa 
mål, olika former av genomförandeåtgärder 
och metoder för övervakning och 
utvärdering samt skydd av unionens 
ekonomiska intressen.

(19) Programmet bör innehålla åtgärder 
som gäller målen, den samlade 
finansieringsramen för att förverkliga dessa 
mål, olika former av genomförandeåtgärder 
och metoder för övervakning och 
utvärdering samt skydd av unionens 
ekonomiska intressen. Kommissionen bör 
utveckla en uppsättning 
resultatindikatorer i samarbete med 
experter och berörda parter, inklusive 
små och medelstora företags 
representantorganisationer, som grund 
för en bedömning av i hur stor 
utsträckning programmets åtgärder har 
bidragit till att uppnå dess mål.

Or. en

(Se ändringsförslaget för artikel 12.5)

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Programmet bör komplettera unionens 
övriga program och samtidigt låta varje 
enskilt instrument fungera i enlighet med 
sina egna, särskilda förfaranden. Samma 

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

stödberättigande kostnader bör därför inte 
beviljas dubbel finansiering. För att 
unionens finansiering ska skapa ett 
mervärde och få största möjliga verkan bör 
programmet nära samverka med andra 
unionsprogram, särskilt Horisont 2020 –
det nya ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) (nedan kallat 
Horisont 2020) och strukturfonderna.

Or. en

(Se ändringsförslagen för artiklarna 14, 14a och 14b)

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och protokollen till 
associeringsavtalen innehåller 
bestämmelser om de berörda ländernas 
deltagande i unionens program. Andra 
tredjeländer bör kunna delta när en sådan 
möjlighet anges i avtal och förfaranden.

(24) Avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och protokollen till 
associeringsavtalen innehåller 
bestämmelser om de berörda ländernas 
deltagande i unionens program. Andra 
tredjeländer bör kunna delta när en sådan 
möjlighet anges i avtal och förfaranden.
Deltagandet i programmet bör även vara 
öppet för enheter som är etablerade i 
andra tredjeländer, men de bör i princip 
inte få ekonomiska bidrag från unionen. 

Or. en

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Programmet bör fokusera inte bara på små och medelstora företag med gränsöverskridande 
verksamhet, utan även på små och medelstora företag som är aktiva på lokal, regional och 
nationell nivå om ett mervärde för EU visas. Ett mervärde för EU kan också bestå i hantering 
av marknadsbrister som inte kan hanteras av medlemsstaterna själva, t.ex. genom att medel 
tillhandahålls som medlemsstaterna inte kan tillhandhålla.

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Att stärka den hållbara
konkurrenskraften hos företagen i unionen,
särskilt små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Konkurrenskraft och hållbarhet bör inte uppfattas som självständiga mål, eftersom 
konkurrenskraft på lång sikt är beroende av hållbarhet, och politiken bör vara baserad på en 
långsiktig strategi. Programmet bör fokusera på små och medelstora företag, som utgör cirka 
99 procent av unionens företag. Detta program bör inte diskriminera mellan olika sektorer. 
Det är därför olämpligt att betona turismsektorn i de allmänna målen.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Ökad konkurrenskraft för unionens 
små och medelstora företag jämfört med 
konkurrenskraften hos de små och 
medelstora företagen hos 
huvudkonkurrenterna utanför unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produktionstillväxt inom miljöindustrin 
i unionen.

b) Ökning av antalet små och medelstora 
företag i unionen som erbjuder 
miljövänliga produkter eller tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Betydande produktivitet i unionens 
industri.

Or. en

Motivering

Denna indikator ingick i den europeiska konkurrenskraftsrapporten 2011, kapitel 5 
(uppgifterna kan fås från Eurostat).

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Unionsindustrins energiintensitet.

Or. en

Motivering

Denna indikator ingick i den europeiska konkurrenskraftsrapporten 2011, kapitel 5 
(uppgifterna kan fås från Eurostat).
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Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Små och medelstora företags 
omsättningshastighet.

e) En ökning av antalet nya små och 
medelstora företag och överlåtelser och en 
minskning av små och medelstora företags 
konkurser.

Or. en

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) En ökad andel unionsmedborgare som 
skulle vilja vara egenföretagare.

Or. en

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detaljer kring måtten och 
prestationsmålen för de indikatorer som 
avses i punkt 2 i denna artikel finns i 
bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Att förbättra grundförutsättningarna för 
hållbar konkurrenskraft för företagen i 
unionen.

Or. en

(Se ändringsförslag till artikel 2 punkt 1 led a)

Motivering

Konkurrenskraft och hållbarhet ska inte uppfattas som självständiga mål, eftersom 
konkurrenskraft på lång sikt är beroende av hållbarhet, och politiken bör vara baserad på en 
långsiktig strategi. Detta program bör inte diskriminera mellan olika sektorer. Det är därför 
olämpligt att betona turismsektorn i de särskilda målen.

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åtgärderna enligt de specifika målen 
ska bidra till genomförandet av 
kommissionens meddelande av den 
25 juni 2008 – ”Tänk småskaligt först” –
En ”Small Business Act” för Europa 
(småföretagsakten).

Or. en

Motivering

I genomförandet av åtgärderna i programmet ska särskild uppmärksamhet riktas mot de tio 
principerna i småföretagsakten, som för första gången införde en omfattande politisk ram för 
EU och dess medlemsstater för att vägleda utvecklingen och genomförandet av politik baserat 
på strategin ”Tänk småskaligt först”.

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1



PE489.639v03-00 22/73 PR\905001SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för programmets 
genomförande ska vara 
[2,522 miljarder euro], varav minst 
55,5 procent ska anslås till 
finansieringsinstrument. Kommissionen 
får besluta att ändra tröskeln på 
55,5 procent om tillgången till 
finansiering under dessa 
finansieringsinstrument överstiger 
efterfrågan.

Or. en

Motivering

Det slutgiltiga beloppet kommer att tilldelas senare beroende på resultaten av 
förhandlingarna om den fleråriga budgetramen. Med tanke på den höga efterfrågan och de 
höga hävstångseffekterna föreslår föredraganden att minst 55,5 procent av programmets 
budget öronmärks för finansieringsinstrument. Om tillgången till finansieringsinstrument mot 
all förväntan skulle överstiga efterfrågan bör kommissionen emellertid ha möjlighet att ändra 
tröskeln på 55,5 procent.

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den finansieringsram som fastställs i 
denna förordning får också täcka sådana 
utgifter för förberedelser, övervakning, 
tillsyn, revision och utvärdering som är 
direkt nödvändiga för förvaltningen av 
programmet och förverkligandet av 
programmålen, i synnerhet
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belastar kommissionen vid förvaltningen 
av programmet.

-undersökningar,
-expertmöten,

-informations- och 
kommunikationsinsatser, bl.a. insatser för 
sprida information om unionens politiska 
prioriteringar i den mån de är förknippade 
med de allmänna målen i programmet,
-utgifter för IT-nät för 
informationsbearbetning och 
informationsutbyte,
-andra utgifter för tekniskt och 
administrativt stöd som belastar 
kommissionen vid förvaltningen av 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enheter som är etablerade i länder som 
avses i punkt 1, om de villkor som 
fastställs i den punkten inte uppfylls eller 
om de länderna beslutar sig för att inte 
delta i programmet, eller enheter som är 
etablerade i andra tredjeländer, får delta i
åtgärder som omfattas av programmet.

2. En enhet som är etablerad i ett land
som avses i punkt 1 får delta i delar av 
programmet om detta land deltar på de 
villkor som anges i respektive avtal som 
beskrivs i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa enheter ska inte ha rätt till 
ekonomiskt bidrag från unionen, utom i 
de fall då det är nödvändigt för 
programmet, särskilt med tanke på 
unionsföretagens konkurrenskraft och 
marknadstillträde. Det undantaget ska 
inte gälla vinstdrivande enheter.

utgår

Or. en

(Se artikel 5a (ny))

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Deltagande av enheter i icke-deltagande 

länder
1. I delar av programmet där ett land som 
avses i artikel 5 inte deltar får enheter 
som är etablerade i detta land delta. 
Enheter som är etablerade i andra 
tredjeländer får också delta i åtgärder 
inom programmet.
2. Enheter som avses i punkt 1 ska inte ha 
rätt till ekonomiskt bidrag från unionen, 
utom i de fall då det är nödvändigt för 
programmet, särskilt med tanke på 
unionsföretagens konkurrenskraft och 
marknadstillträde. Det undantaget ska 
inte gälla vinstdrivande enheter.

Or. en

(Se artikel 5.2)

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska stödja åtgärder för att 
förbättra grundförutsättningarna för den 
hållbara konkurrenskraften hos företagen i 
unionen, särskilt de små och medelstora 
företagen, så att effektiviteten och 
samstämmigheten hos de nationella 
strategierna för att främja den hållbara
konkurrenskraften och tillväxten hos 
företagen i Europa förbättras, i enlighet 
med principerna i småföretagsakten.

Or. en

Motivering

I genomförandet av åtgärderna i programmet ska särskild uppmärksamhet riktas mot de tio 
principerna i småföretagsakten, som för första gången införde en omfattande politisk ram för 
EU och dess medlemsstater för att vägleda utvecklingen och genomförandet av politik baserat 
på strategin ”Tänk småskaligt först”.

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Åtgärder dels för att förbättra 
utformningen, genomförandet och 
utvärderingen av politiska åtgärder som 
påverkar företagens hållbara 
konkurrenskraft och stödja 
företagsnätverk, den tvärnationella 
verksamheten i kluster samt utvecklingen 
av hållbara produkter, tjänster och 
processer.

Or. en

Motivering

Det bör anges att programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag 
endast skulle finansiera det tvärnationella samarbetet i kluster, medan andra aspekter som 
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rör kluster finansieras genom Horisont 2020.

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Utvecklingen av strategier för små och medelstora företag bör vara faktabaserad och när så 
är möjligt utnyttja bidrag från de små och medelstora företagens representantorganisationer. 
Det kan kräva stöd för uppgiftssamlande verksamhet av de små och medelstora företagens 
representantorganisationer. Utöver att underlätta åtkomsten till program och åtgärder för 
små och medelstora företag bör strategierna för små och medelstora företag vara inriktade 
på att minska den administrativa bördan som orsakas av EU-lagstiftningen och dess 
införande i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

modifierade värdekedjor. Åtgärderna ska 
omfatta initiativ för att förbättra 
produktiviteten, hållbarheten, särskilt 
resurs- och energieffektiviteten, och 
företagens sociala ansvar. Kommissionen 
får också stödja sektorsspecifik 
verksamhet i dessa syften, i områden som 
kännetecknas av en hög andel små och 
medelstora företag och som bidrar stort 
till unionens BNP, exempelvis 
turismsektorn, där ett mervärde på 
unionsnivå kan visas.

Or. en

Motivering

Med tanke på programmets begränsade resurser bör stödåtgärderna vara inriktade på 
sektorsöverskridande initiativ som gynnar så många olika små och medelstora företag som 
möjligt (t.ex. utveckling av e-kunskaper i små och medelstora företag). Utöver 
konkurrenskraftiga affärsmodeller och modifierade värdekedjor kan uppkomsten av 
konkurrenskraftiga industrier gynnas av förbättrade produkter och processer och förändrade 
organisationsstrukturer. Kommissionen bör ges möjlighet att stödja sektorsspecifika initiativ, 
när villkoren är uppfyllda.

Ändringsförslag 39
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, start av nya företag 
företagstillväxt, företagsöverlåtelser och 
andra chansen.

Or. en

Motivering

Ett företagsklimat som är gynnsamt för företagande måste ge goda grundförutsättningar för 
alla situationer som företagare möter. Det innefattar inte bara tillväxtfasen, utan även start 
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av nya företag, överlåtelser och konkurser (andra chansen). Verksamhetsöverlåtelser är 
viktiga för små och medelstora företags tillväxt och utveckling. Varje år finns en risk att 
förlora 150 000 företag och 600 000 arbetstillfällen på grund av ineffektivitet i systemet för 
företagsöverlåtelser. Programmet bör hantera denna marknadsbrist.

Ändringsförslag 40
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.

Or. en

Motivering

Programmet bör koncentrera sina begränsade resurser till de mest relevanta 
företagarkategorierna.

Ändringsförslag 41
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 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 eller regional nivå. 
Åtgärderna ska syfta till att stimulera 
tillgången till finansiering både i form av 
egetkapital och av lån.
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Or. en

Motivering

Företagsöverlåtelser spelar en viktig roll för små och medelstora företags tillväxt och 
utveckling, och kan ge nytt liv till företaget och bevara värde och sysselsättning. ”Varje år 
finns en risk att förlora 150 000 företag och 600 000 arbetstillfällen på grund av ineffektivitet 
i systemet för företagsöverlåtelser” (EC Business Dynamics Study, 2011). 
Finansieringsinstrumenten kan bidra till att hantera denna marknadsbrist, som komplement 
till nationella eller regionala stödåtgärder.

Ändringsförslag 42
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 i 
enlighet med unionslagstiftningen.
Kommissionen kan även undersöka 
möjligheten att utveckla andra innovativa 
finansieringsinstrument beroende på 
marknadsefterfrågan och i samråd med 
berörda parter, inbegripet små och 
medelstora företags 
representantorganisationer.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör ges möjlighet att reagera på ny utveckling på området för 
finansieringsinstrument och de små och medelstora företagens föränderliga behov. När den 
gör det bör den utnyttja de berörda parternas sakkunskap, inbegripet små och medelstora 
företags representantorganisationer.

Ändringsförslag 43
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.

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull bör texten i bilaga II ha formen av artiklar.

Ändringsförslag 44
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. en

(Se artikel 9a (ny))

Motivering

Föredraganden rekommenderar att en särskild artikel om Enterprise Europe Network införs 
med en mer detaljerad beskrivning av dess uppgifter.

Ändringsförslag 45
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.
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Or. en

Ändringsförslag 46
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 får ta emot stöd 
genom programmet i fråga om information 
om standarder, möjligheter till offentlig 
upphandling och immateriella rättigheter i 
prioriterade tredjeländer.

Dessa åtgärder ska komplettera men inte 
duplicera medlemsstaternas verksamhet 
på detta område. Innan nya åtgärder 
införs ska kommissionen granska de 
befintliga stödtjänsterna i tredjeländer 
och de särskilda behoven hos små och 
medelstora företag i samråd med små och 
medelstora företags 
representantorganisationer.

Or. en

Motivering

Föredraganden håller med om att detta program bör stödja små och medelstora företags 
tillgång till marknader utanför unionen med särskilda åtgärder, men anser att det måste 
säkerställas att dessa åtgärder inte duplicerar medlemsstaternas verksamhet. Kommissionen 
bör därför granska de befintliga stödtjänsterna i tredjeländer och de särskilda behoven hos 
små och medelstora företag i samråd med små och medelstora företags 
representantorganisationer innan nya åtgärder föreslås.

Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)
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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 
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.

Or. en

Motivering

Enterprise Europe Network måste ges en god rättslig grund. Denna artikel och bilaga IIa (ny) 
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ger en detaljerad beskrivning av nätverkets uppgifter, precis som ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation. Enterprise Europe Network bör kunna utföra verksamhet för 
och med resurser från andra EU-program, såsom blir fallet för Horisont 2020. Det verkar 
finnas problem i vissa medlemsstater när det gäller nätverkets förvaltning och upptagning. En 
granskning vore användbar för att lösa dessa problem.

Ändringsförslag 48
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 ett årligt arbetsprogram 
i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 16.2. I de årliga 
arbetsprogrammen ska följande anges: 
programmets mål, på grundval av 
föregående samråd med de berörda 
parterna, inbegripet de små och 
medelstora företagens 
representantorganisationer. De årliga 
arbetsprogrammen ska även omfatta 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.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör samråda med berörda parter, inbegripet små och medelstora företags 
representantorganisationer, i processen med att formulera de strategiska målen för det årliga 
arbetsprogrammet. Det skulle säkerställa att de åtgärder som finansieras genom detta 
program motsvarar behoven i dess viktigaste målgrupp, det vill säga små och medelstora 
företag.
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Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – 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) Systematiska konsekvensbedömningar 
av unionsåtgärder som är relevanta för 
företagens konkurrenskraft, särskilt de små 
och medelstora företagens, med särskild 
tonvikt på mikroföretag, med syftet att 
kartlägga befintliga lagstiftningsområden 
där förenklingar behövs eller områden där 
nya lagstiftning behöver föreslås.

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningar bör systematiskt bedöma konsekvenserna av politiska förslag om 
företags konkurrenskraft (konkurrenskraftssäkring). De bör även innehålla ett särskilt avsnitt 
om små och medelstora företag (småföretagstest) med särskild tonvikt på mikroföretag. 
Samtidigt som småföretagsakten har till syfte att förbättra företagsklimatet för alla små och 
medelstora företag erkänns det att särskilda initiativ och ihärdiga insatser krävs för att 
Europas minsta företag ska kunna realisera sin verkliga potential.

Ändringsförslag 50
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 de små och 
medelstora företagen, och av åtgärder som 
rör näringslivspolitik och konkurrenskraft.

Or. en

Motivering

Utvärderingen av lagstiftning bör vara särskilt uppmärksam på små och medelstora företag, 
som utgör cirka 99 procent av unionens företag.
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Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

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 
grundläggande information om 
bidragsmottagare och anonym 
grundläggande information om 
bidragssökande, om sådan är tillgänglig. 
Rapporten ska också 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.

Or. en

Motivering

Information om bidragsmottagare och bidragssökande skulle vara till hjälp för utvärderingen 
av bidrag som har beviljats under programmet.

Ändringsförslag 52
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En utvärderingsrapport ska upprättas där 
man undersöker åtgärdernas långsiktiga 
effekter och effekternas hållbarhet, och 
dessa slutsatser ska användas som 
underlag för ett beslut om att eventuellt 
förnya, ändra eller upphäva en påföljande 
åtgärd.

4. En utvärderingsrapport i efterhand ska 
upprättas där man undersöker åtgärdernas 
långsiktiga effekter och effekternas 
hållbarhet.

Or. en
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Ändringsförslag 53
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.

5. Ett antal viktiga resultatindikatorer ska 
utvecklas av kommissionen i samarbete 
med experter och berörda parter, 
inbegripet små och medelstora företags 
representantorganisationer, 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

Motivering

Bidrag från experter och berörda parter, inbegripet de små och medelstora företagens 
organisationer, bör användas för att utveckla giltiga och tillförlitliga indikatorer som inte 
skapar en oproportionellt hög rapporteringsbörda för de små och medelstora företagen.

Ändringsförslag 54
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 i sin inlednings-, 
tillväxt och överlåtelsefas. 
Finansieringsinstrumenten ska bl.a. bestå 
av ett egetkapitalinstrument och ett 
lånegarantiinstrument. Fördelningen av 
medel till olika instrument ska grundas på 
marknadsefterfrågan och ta hänsyn till 
yttranden från de små och medelstora 
företagens representantorganisationer.
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Or. en

Motivering

Eftersom marknadsvillkoren kan förändras snabbt är det viktigt att ha hög flexibilitet 
avseende fördelningen av medel till egetkapitalinstrumenten och låneinstrumenten. De små 
och medelstora företagens representantorganisationer kan bidra stort till kommissionens 
beslut i detta avseende och bör därför rådfrågas.

Ändringsförslag 55
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 56
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Egetkapitalinstrumenten och 
lånegarantiinstrumenten ska komplettera 
medlemsstaternas användning av 
finansieringsinstrument för små och 
medelstora företag inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och 
medlemsstaternas användning av 
finansieringsinstrument för små och 
medelstora företag inom nationella 
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program för främjande.

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull bör denna text flyttas från bilaga II till artikel 14. Vidare bör 
instrumenten också vara kompletterande till finansieringsinstrument för små och medelstora 
företag inom nationella program för främjande.

Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. 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].

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull bör denna text flyttas från bilaga II till artikel 14.

Ändringsförslag 58
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Instrumenten för egetkapital och 
lånegarantier ska uppfylla 
bestämmelserna om 
finansieringsinstrument i rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 
av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget1 och i den delegerade akt som 
ersätter genomförandereglerna.
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______________
1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull bör denna text flyttas från bilaga II till artikel 14.

Ändringsförslag 59
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Intäkter och återbetalningar som hör 
samman med den andra delen i 
instrumentet för små och medelstora 
företag med hög tillväxt och innovation 
enligt Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1639/2006 av den 
24 oktober 2006 om att upprätta ett 
ramprogram för konkurrenskraft och 
innovation (2007–2013)1 ska tilldelas 
finansieringsinstrumenten i detta 
program.
______________
1 EGT L 310, 9.11.2006, s. 15.

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull bör denna text flyttas från bilaga II till artikel 14. Intäkter och 
återbetalningar som hör samman med GIF 2 ska tilldelas finansieringsinstrumenten i detta 
program.

Ändringsförslag 60
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Finansieringsinstrumenten för små 
och medelstora företag ska genomföras i 
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enlighet med gällande unionslagstiftning 
om statligt stöd.

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull bör denna text flyttas från bilaga II till artikel 14.

Ändringsförslag 61
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Finansieringsinstrumenten i 
programmet ska användas i nära 
samordning med låneinstrumenten och 
egetkapitalinstrumenten i Horisont 2020 i 
syfte att skapa en enda del för små och 
medelstora företag och intermediärer.

Or. en

Motivering

Föredraganden är orolig för att den tänkta uppdelningen mellan programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora företag och Horisont 2020 kan leda till ny 
ineffektivitet och administrativ börda. Det är därför av största vikt att instrumenten i båda 
programmen faktiskt genomförs som en del av ett enda instrument, som de små och 
medelstora företagen och intermediärerna kan komma åt genom en enda kontaktpunkt.

Ändringsförslag 62
Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Egetkapitalinstrument 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 
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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 procent 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 procent mot 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 
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ansvarar för genomförandet på 
kommissionens vägnar eller
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 
ingås.

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull bör bestämmelserna om egetkapitalinstrumentet för tillväxt ingå i en 
artikel. Den ytterligare referensen till fonder som investerar i andra fonder i punkt 1 klargör 
att programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag och 
Horisont 2020 ger möjlighet till gemensamt stöd för att finansiera gränsöverskridande 
riskkapitalfonder som investerar i andra fonder. Stöd från egetkapitalinstrumentet för tillväxt 
bör också innehålla privata fonder som investerar i andra fonder för att locka ytterligare 
investerare i den privata sektorn (punkt 3 b). Egetkapitalinstrumentet för tillväxt bör kunna ge 
gemensamma investeringsinstrument för affärsänglar.

Ändringsförslag 63
Förslag till förordning
Artikel 14b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14b
Lånegarantiinstrumentet

1. 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.
2. Lånegarantiinstrumentet ska 
genomföras som en del av ett enda EU-
instrument för skuldfinansiering för EU-
företagens tillväxt och forskning och 
innovation, med samma 
leveransmekanism som de små och 
medelstora företagens efterfrågansdrivna 
del av garantiinstrumentet för forskning 
och innovation inom Horisont 2020 
(RSI II). Det ska säkerställas att alla 
nationella intermediärer kan komma i 
fråga enligt RSI II.
3. Lånegarantiinstrumentet ska bestå av
a) skuldfinansiering via lånegarantier, 
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,
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 
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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 nya 
skuldfinansiering ska beräknas i 
förhållande till storleken på den 
garanterade portföljrisken. Denna storlek 
och tidsperioden ska förhandlas 
individuellt med varje institution.
4. 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 även 
omfatta lån över 150 000 euro om de små 
och medelstora företagen inte uppfyller 
kriterierna för den del i Horisont 2020 
som rör små och medelstora företag i 
skuldinstrumentet, och med ett 
minimikrav på återstående löptid på tolv 
månader. Det ska åligga de finansiella 
intermediärerna att visa om de små och 
medelstora företagen omfattas av den del 
av Horisont 2020 som rör små och 
medelstora företag i skuldinstrumentet.
5. Lånegarantiinstrumentet ska utformas 
så att det ska gå att rapportera om hur 
många små och medelstora företag som 
får lån och hur stora lånen är.

Or. en

Motivering

Det finns en finansieringsbrist för lån till små och medelstora företag över 150 000 euro, 
framför allt för företagsöverlåtelser som enligt föredraganden bör hanteras av 
lånegarantiinstrumentet. För att icke-innovativa företag ska kunna gynnas av garantier för 
lån över 150 000 euro föreslår föredraganden att lånegarantiinstrumentet också ska omfatta 
lån över 150 000 euro när de små och medelstora företagen inte uppfyller kriterierna för att 
komma i fråga för den del av Horisont 2020 som rör små och medelstora företag i 
skuldinstrumentet. RSI II bör vara öppet för alla nationella intermediärer, vilket inte verkar 
vara fallet med RSI I.
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Ändringsförslag 64
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. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 18 
rörande indikatorerna i artikel 2.2 och
bilaga I, ändringar av budgeten för 
finansieringsinstrument i artikel 4.1 och 
finansieringsinstrumenten själva i 
artiklarna 14, 14a och 14b 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.

Or. en

(Se artiklarna 4.1, 14, 14a (ny), 14b (ny))
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga I – Allmänt mål – punkt 1

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.

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 %.

2009: -3.1%
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Minskad administrativ börda för små och 
medelstora företag (antal dagar det tar att starta ett 
nytt företag och kostnaden för det).

Antal dagar för att starta nya små eller medelstora 
företag 2011: 6,5 arbetsdagar. Startkostnad: € 379

Färre dagar för att starta nya små eller medelstora 
företag: tre arbetsdagar 2020. Startkostnad: € 1001

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

2000: 0,8; 2005: 0,17; 2008: 0,16 2020:

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

Ökning av 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"

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga I – Allmänt mål – punkt 2

Kommissionens förslag
Allmänt mål: 2. Att uppmuntra företagarandan samt främja nyföretagande och tillväxt i fråga om små och 

medelstora företag
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Effektindikator Nuläget Långsiktigt mål och delmål (2020)
Små och medelstora företags tillväxt när det gäller 
mervärde och anställda. 

Under 2010 stod de små och medelstora företagen för 
mer än 58 % av EU:s totala omsättning 
(bruttoförädlingsvärdet).

En ökning på 4 % per år när det gäller de små och 
medelstora företagens bruttoförädlingsvärde. 

Respons från små och medelstora företag och 
andra slutliga stödmottagare rörande 
programmets mervärde, nytta och relevans (ska 
mätas i programutvärderingarna) genom 
Enterprise Europe Network och internetenkäter.

De sysselsatte totalt 87,5 miljoner personer (67 % av 
arbetstillfällena inom privata sektorn i EU).

Årlig tillväxt på 1 % när det gäller antalet anställda.

Små och medelstora företags omsättningshastighet 
(nystartade och avvecklade företag).

78 % av responsen på Enterprise Europe Network och 
dess mervärde är positiv.

En ökning till mer än 80 % när det gäller positiv 
respons på Enterprise Europe Network och dess 
mervärde.

Parlamentets ändringsförslag
Allmänt mål: 2. Att uppmuntra företagarandan samt främja nyföretagande och tillväxt i fråga om små och 

medelstora företag
Effektindikator Nuläget Långsiktigt mål och delmål (2020)
Små och medelstora företags tillväxt när det gäller 
mervärde (Eurostat).

Under 2010 stod de små och medelstora företagen för 
mer än 58 % av EU:s totala omsättning 
(bruttoförädlingsvärdet).

En ökning på 4 % per år när det gäller de små och 
medelstora företagens bruttoförädlingsvärde. 

De små och medelstora företagens 
sysselsättningsgrad (Eurostat)

De sysselsatte under 2010 totalt 87,5 miljoner personer 
(67 % av arbetstillfällena inom privata sektorn i EU).

Årlig tillväxt på 1 % när det gäller antalet anställda.

Små och medelstora företags omsättningshastighet 
(ökning av nystartade och överlåtna företag, 
minskning av avvecklade företag).

Uppgifterna ska kompletteras Uppgifterna ska kompletteras

Ökad andel av unionens medborgare som vill 
starta eget företag

Siffrorna från 2007 och 2009 ligger fast på 45 % Ökning av andelen unionsmedborgare som vill starta 
eget företag till 50–55 %

Or. en
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Ändringsförslag 67

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 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 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 hållbar konkurrenskraft för företagen i unionen, särskilt små och 
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medelstora företag.
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (2017) Mål på lång sikt (2020) 
Åtgärder för att förbättra 
konkurrenskraften 
Nettominskningsmål för 
administrativ börda

Upp till 31 % av den administrativa 
bördan för företagen i unionen har 
identifierats av kommissionen inom 13 
angivna politikområden.

12 % av den administrativa nettobördan 
bör minskas inom all befintlig och ny 
unionslagstiftning som rör unionens 
företag.

25 % av den administrativa 
nettobördan bör minskas inom all 
befintlig och ny unionslagstiftning 
som rör unionens företag.

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. 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.

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

Ökat antal medlemsstater som 
använder testet för 
konkurrenskraftssäkring 

Antal medlemsstater som använder 
konkurrenskraftssäkring: 0

Antal medlemsstater som använder 
konkurrenskraftssäkring: 10

Antal medlemsstater som använder 
konkurrenskraftssäkring: 28

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.

Ett betydande antal företag övervakar 
resultaten, tillämpar 
miljöledningssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 68

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 hållbar konkurrenskraft för företagen i unionen, särskilt 

små och medelstora företag.
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.
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (2017) Mål på lång sikt (2020) 
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

Antal medlemsstater som använder 
”småföretagstest”: 28 medlemsstater
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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

Antal inslag i media i alla 
medlemsstater: 100

Or. en

Ändringsförslag 69

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

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
Nya affärsmodeller
Antal nya produkter/tjänster på marknaden. Hittills endast ett begränsat analytiskt arbete. Målet är sammanlagt fem nya produkter/tjänster 

år 2017 (15 produkter/tjänster år 2018 och 
25 produkter/tjänster år 2019).

Nivå när det gäller ytterligare export och 
motsvarande monetära belopp.

När det gäller export förväntar man sig inga effekter år 
2017 . Målet är att exportens andel för den första 
omgången små och medelstora företag som deltar ska 
öka med 20 % till 2018.

Respons från de berörda parterna när det gäller 
insatsernas kvalitet och mervärde.

Målet är att minst 70 % av de små och medelstora 
företag som deltar 2014 ska rapportera positiva 
effekter på omsättningen i den enkät som planeras till 
slutet av 2017.
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Parlamentets ändringsförslag
Särskilt mål: Att förbättra grundförutsättningarna för hållbar konkurrenskraft för företagen i unionen, särskilt små och 

medelstora företag.
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (2017) Mål på lång sikt (2020) 
Nya affärsmodeller
Antal nya produkter/tjänster på 
marknaden.

Hittills endast ett begränsat analytiskt 
arbete.

Målet är sammanlagt fem nya 
produkter/tjänster år 2017.

Målet är sammanlagt 30 nya 
produkter/tjänster år 2020.

Nivå när det gäller ytterligare export 
och motsvarande monetära belopp.

Hittills endast ett begränsat analytiskt 
arbete.

När det gäller export förväntar man sig 
inga effekter år 2017. Målet är att 
exportens andel för den första omgången 
små och medelstora företag som deltar ska 
öka med 20 % till 2018.

Målet är att exportens andel för de 
små och medelstora företag som deltar
ska uppgå till 25 %.

Respons från de berörda parterna när 
det gäller insatsernas kvalitet och 
mervärde.

Hittills endast ett begränsat analytiskt 
arbete.

Målet är att minst 70 % av de små och 
medelstora företag som deltar 2014 ska 
rapportera positiva effekter på 
omsättningen i den enkät som planeras till 
slutet av 2017.

Målet är att minst 80 % av de små och 
medelstora företag som deltar 2014 
ska rapportera positiva effekter på 
omsättningen i den enkät som 
planeras till slutet av 2020.

Or. en

Ändringsförslag 70

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
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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 Totalt antal ansökningar om finansiering (i alla 

ansökningsomgångar): cirka 75 per år (genomsnitt för 
2011)

Totalt antal ansökningar om finansiering (i alla 
ansökningsomgångar): mer än 100 per år

Antal finansieringsansökningar.

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

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. en
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Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att främja entreprenörskap, bl.a. inom särskilda målgrupper – Stöd till företagande

Kommissionens förslag
Särskilt mål: Att främja entreprenörskap, bl.a. inom särskilda målgrupper
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 2017
Stöd till företagande
Attityderna till företagande (andel EU-invånare 
som skulle vilja starta eget, enligt Eurobarometer)

Siffrorna från 2007 och 2009 ligger fast på 45 % Ökning av andelen invånare i EU som skulle vilja vara 
egenföretagare till 50 %.

Antal medlemsstater som genomför sådana 
företagsfrämjande åtgärder som utarbetats på 
EU-nivå.

Företagsfrämjande åtgärder som utarbetats på EU-nivå 
genomförs i 22 medlemsstater (2010)

Företagsfrämjande åtgärder som utarbetats på EU-nivå 
genomförs i 25 medlemsstater 

Antal nationella program som är tillgängliga för 
små och medelstora företag från andra 
medlemsstater.

Fem nationella program är tillgängliga för små och 
medelstora företag från andra medlemsstater.

Tio nationella program är tillgängliga för små och 
medelstora företag från andra medlemsstater.

Antal förenklingsåtgärder för små och medelstora 
företag. 

Fem förenklingsåtgärder per år (2010). Omkring sju förenklingsåtgärder per år.

Parlamentets ändringsförslag
Särskilt mål: Att främja entreprenörskap 
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (2017) Mål på lång sikt (2020) 
Stöd till företagande
Ökat antal medlemsstater som 
genomför företagsfrämjande åtgärder 
baserat på god praxis som identifieras 
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genom programmet.

Företagsfrämjande åtgärder genomförs 
i 22 medlemsstater (2010)

Företagsfrämjande åtgärder genomförs 
i 25 medlemsstater 

Företagsfrämjande åtgärder genomförs i 
28 medlemsstater. 

Ökat antal nationella program som är 
tillgängliga för små och medelstora 
företag från andra medlemsstater.

Fem nationella program är tillgängliga 
för små och medelstora företag från 
andra medlemsstater.

Tio nationella program är tillgängliga 
för små och medelstora företag från 
andra medlemsstater.

15 nationella program är tillgängliga för 
små och medelstora företag från andra 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av egetkapital 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 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).
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Parlamentets ändringsförslag
Särskilt mål: Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering 
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (2017) Mål på lång sikt (2020) 
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 (+/-
19,6 miljarder euro).

Antal företag som får förmånen av 
lånegarantier (kreditgarantier) (+/-
350 000), värdet av utlåning (+/-
25 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: (+/-240 och värdet av 
investeringarna (+/-2,0 miljarder euro)

Antal företag som får 
riskkapitalinvesteringar från 
programmet och den totala 
investerade volymen: och (+/-560) och 
värdet av investeringarna (+/-
4,7 miljarder euro)

Or. en

Ändringsförslag 73

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 
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Antal undertecknade partnerskapsavtal. Antal undertecknade partnerskapsavtal: 1 950 
(2010)

Antal undertecknade partnerskapsavtal: 3 000/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/år

Parlamentets ändringsförslag
Särskilt mål: Att förbättra företagens marknadstillträde, både inom och utanför unionen
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (2017) Mål på lång sikt (2020) 
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
Antal undertecknade 
partnerskapsavtal.

Antal undertecknade 
partnerskapsavtal: 1 950 (2010)

Antal undertecknade partnerskapsavtal: 
2 200/år

Antal undertecknade partnerskapsavtal: 
2 500/år

Ökad kännedom om nätverket bland 
små och medelstora företag (t.ex. 
medvetenhet om varumärket bland 
små och medelstora företag).

Ökad kännedom om nätverket bland 
små och medelstora företag: ännu 
inte mätt. Undersökningen kommer 
att inledas.

Ökad kännedom om nätverket bland 
små och medelstora företag: nätverket 
når ut till 20 % av de små och 
medelstora företagen jämfört med det 
inledande undersökningsresultatet.

Ökad kännedom om
nätverket bland små och medelstora företag: 
nätverket når ut till 30 % av de små och 
medelstora företagen jämfört med det 
inledande undersökningsresultatet.

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%

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: 
470 000/år.

Antal små och medelstora företag som 
utnyttjar nätverkets tjänster: 500 000/år.
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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 (2011)

Antal små och medelstora företag som 
deltagit i olika evenemang för att knyta 
kontakter: 48 000/år

Antal små och medelstora företag som deltagit 
i olika evenemang för att knyta kontakter: 
50 000/år

Or. en

Ändringsförslag 74

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

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 (2017) Mål på lång sikt (2020) 
Stödtjänster till små och 
medelstora företag på den 
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inre marknaden och på 
marknader utanför EU
Andel (%) små och medelstora 
företag som bedriver verksamhet 
(export, import, utländska 
direktinvesteringar etc.) utanför 
EU.

25 % av de små och medelstora 
företagen exporterar inom den inre 
marknaden, 13 % utanför unionen 
(mellan 2006 och 2008)1

27 % av de små och medelstora 
företagen exporterar inom den inre 
marknaden, 15 % utanför EU

30 % av de små och medelstora företagen 
exporterar inom den inre marknaden, 17 % 
utanför unionen.

_________________
1 Uppgifter från studien 
"Internationalisation of European 
SMEs ", EIM, 2010, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/market-
access/files/internationalisation_of_eu
ropean_smes_final_en.pdf

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att förbättra företagens marknadstillträde, både inom och utanför unionen – Internationellt näringslivssamarbete

Kommissionens förslag
Särskilt mål: Att förbättra företagens marknadstillträde, både inom och utanför unionen
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt (resultat) 

2017
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Internationellt näringslivssamarbete
Antal fall där EU:s och tredjeländers bestämmelser 
angående industriprodukter har anpassats till varandra.

När det gäller regleringssamarbetet med EU:s 
viktigaste handelspartner (USA, Japan, Kina, 
Brasilien, Ryssland, Kanada och Indien) har 
de tekniska föreskrifterna anpassats inom i 
genomsnitt två relevanta områden.

De viktigaste handelsparterna (USA, 
Japan, Kina, Brasilien, Ryssland, Kanada 
och Indien) har i hög grad anpassat sina 
tekniska föreskrifter inom tre relevanta 
områden (2017).

Antal principer och bästa praxis i EU:s småföretagsakt 
som har genomförts i grannskaps- och kandidatländer. 

I de tre områdena, nämligen 
kandidatländerna, grannskapsländerna i öst 
och grannskapsländerna inom MED, så har i 
genomsnitt åtminstone tre av de tio 
huvudprinciperna i småföretagsakten 
reglerats.

Fem huvudprinciper i småföretagsakten 
genomförda i de tre områdena, nämligen 
kandidatländerna, grannskapsländerna i 
öst och grannskapsländerna inom MED 
(2017).

Parlamentets 
ändringsförslag
Särskilt mål: Att förbättra företagens marknadstillträde, både inom och utanför unionen
Resultatindikator Senaste resultat Mål på medellång sikt 

(2017) 
Mål på lång sikt (2020) 

Internationellt 
näringslivssamarbete
Antal fall där EU:s och 
tredjeländers bestämmelser 
angående industriprodukter har 
anpassats till varandra.

När det gäller regleringssamarbetet 
med EU:s viktigaste 
handelspartner (USA, Japan, Kina, 
Brasilien, Ryssland, Kanada och 
Indien) har de tekniska 
föreskrifterna anpassats inom i 
genomsnitt två relevanta områden.

De viktigaste handelspartnerna
(USA, Japan, Kina, Brasilien, 
Ryssland, Kanada och Indien) har 
i hög grad anpassat sina tekniska 
föreskrifter inom tre relevanta 
områden (2017).

De viktigaste handelspartnerna 
(USA, Japan, Kina, Brasilien, 
Ryssland, Kanada och Indien) har 
i hög grad anpassat sina tekniska 
föreskrifter inom fyra relevanta 
områden (2017).

Antal principer och bästa praxis 
i EU:s småföretagsakt som har 
genomförts i grannskaps- och 

I de tre områdena, nämligen 
kandidatländerna, 
grannskapsländerna i öst och 

Fem huvudprinciper i 
småföretagsakten genomförda i 
de tre områdena, nämligen 

Fem huvudprinciper i 
småföretagsakten genomförda i de 
tre områdena (nämligen 
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kandidatländer. grannskapsländerna inom MED, så 
har i genomsnitt åtminstone tre av 
de tio huvudprinciperna i 
småföretagsakten reglerats.

kandidatländerna, 
grannskapsländerna i öst och 
grannskapsländerna inom MED 
(2017).

kandidatländerna, 
grannskapsländerna i öst och 
grannskapsländerna inom MED).

Or. en

Ändringsförslag 76
Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA II utgår
Åtgärder för att förbättra små och 
medelstora företags tillgång till 
finansiering
1. Åtgärderna för att förbättra små och 
medelstora företags tillgång till 
finansiering ska omfatta ett 
egetkapitalinstrument och ett 
lånegarantiinstrument.
2. 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, 
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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.
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.
4. 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 
kommer att fastställas i vägledning från 
kommissionen.
5. Instrumenten för egetkapital och 
lånegarantier kommer att komplettera 
medlemsstaternas användning av 
finansieringsinstrument för små och 
medelstora företag inom ramen för 
sammanhållningspolitiken. .
6. 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].
7. Intäkter och återbetalningar som 
härrör från GIF 2 inom ramprogrammet 
för konkurrenskraft och innovation 
(Europaparlamentets och rådets beslut 
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nr 1639/2006/EG) ska överföras till 
programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag.
8. Finansieringsinstrumenten för 
tillväxtinriktade små och medelstora 
företag ska genomföras i enlighet med 
gällande EU-lagstiftning om statligt stöd.
Egetkapitalinstrumentet för tillväxt
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 
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 
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inrättats av Europeiska 
investeringsfonden eller andra organ som 
ansvarar för genomförandet på 
kommissionens vägnar tillsammans med 
privata investerare och/eller nationella 
offentliga finansinstitut.
Lånegarantiinstrumentet
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 
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löptiden förhandlas fram med varje 
enskilt finansinstitut.
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 77
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 



PR\905001SV.doc 67/73 PE489.639v03-00

SV

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.
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 
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hitta relevanta partner.
c) Hjälp till små och medelstora företag 
att förbereda och samordna projektförslag 
för deltagande i Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Enterprise Europe Networks uppgifter bör anges i en detaljerad förteckning i denna 
förordning. I anslutning till artikel 9a om Enterprise Europe Network ges i bilagan en 
ingående beskrivning av nätverkets uppgifter, liksom i programmet för gemenskapsinitiativ.  
Utöver nätverkets uppgifter enligt programmet för gemenskapsinitiativ föreslår 
föredraganden att nätverket också ska tillhandahålla information om kapitalförsörjning och 
ökad hållbarhet för små och medelstora företag.
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MOTIVERING

Inledning

Den globala konkurrenskraften för europeiska små och medelstora företag undermineras av 
marknadsbrister, politiska brister och institutionella brister, exempelvis den bristande 
tillgången till finansiering och marknader samt regelbördan. Till följd av detta uppvisar 
europeiska små och medelstora företag lägre produktivitet, de växer långsammare än sina 
motsvarigheter i andra delar av världen och de har en mindre förmåga att anpassa sig till 
förändringar än större företag i Europa. Svårigheterna har förvärrats ytterligare av den 
ekonomiska krisen 2008, som i oproportionellt hög grad drabbade små och medelstora 
företag. 

Inom den nuvarande fleråriga budgetramen finansierar EU åtgärder till stöd för 
entreprenörskap och innovation och för att främja de små och medelstora företagens 
utveckling och tillväxt genom programmet för entreprenörskap och innovation, en av de tre 
pelarna inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. I den framtida fleråriga 
budgetramen (2014–2020) kommer programmet för entreprenörskap och innovation att 
efterträdas av programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. 
Efter beslutet om att föra forskning och innovation närmare varandra har kommissionen 
föreslagit att man ska föra in innovationsrelaterad verksamhet i det nuvarande programmet för 
entreprenörskap och innovation under Horisont 2020, det nya ramprogrammet för forskning 
och innovation. Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag 
kommer därför att fokusera på konkurrenskraft, tillväxt och entreprenörskap.

Föredraganden välkomnar starkt förslaget för programmet för företagens konkurrenskraft och 
små och medelstora företag, vilket är det enda utgiftsprogrammet i EU som är särskilt inriktat 
på att ge små och medelstora företag ett uppsving. För att förbättra förslaget ytterligare vill 
han lämna följande allmänna och särskilda kommentarer:

Allmänna kommentarer 

1. Fokus på en minskad administrativ börda, tillgång till finansiering och 
marknadstillträde
Med tanke på dess begränsade budget bör programmet för företagens konkurrenskraft och 
små och medelstora företag fokusera på de åtgärder som har störst påverkan och nytta. 
Föredraganden föreslår att man fokuserar på tre områden – en minskad administrativ börda, 
tillgång till finansiering och marknadstillträde.

Efter det framgångsrika handlingsprogrammet för att minska den administrativa bördan inom 
EU behöver EU ett nytt, mer ambitiöst minskningsmål för 2020 och arbetet i högnivågruppen 
av oberoende intressenter för minskning av den administrativa bördan bör få ytterligare stöd 
genom programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. 

I kölvattnet av den ekonomiska krisen har tillgång till finansiering blivit den viktigaste frågan 
för europeiska små och medelstora företag, eftersom bankerna har blivit mer motvilliga att 
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låna ut och investerarna har blivit mer riskovilliga. Finansieringsinstrumenten i programmet 
för entreprenörskap och innovation har lyckats hjälpa små och medelstora företag att säkra 
finansiering, de uppvisar betydande hävstångseffekter och omvandlas till tillväxt i omsättning 
och sysselsättning och bör fortsätta under programmet för företagens konkurrenskraft och små 
och medelstora företag. 

Marknadstillträdet i Europa och tredjeländer bör vara det tredje prioriterade området för 
programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. Enterprise 
Europe Network har fortfarande stor outnyttjad potential i detta avseende. Förvaltningen av 
Enterprise Europe Network bör förbättras ytterligare och dess synlighet bör ökas.

2. Inriktning på alla små och medelstora företag 
Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag bör fokusera inte 
bara på små och medelstora företag med gränsöverskridande verksamhet, utan även på små 
och medelstora företag som är aktiva på lokal, regional och nationell nivå om ett mervärde för 
EU visas. Mervärdet för EU kan också bestå i att man bemöter marknadsbrister som inte kan 
bemötas av medlemsstaterna ensamma. 

3. Starkare koppling till småföretagsakten
I utförandet av åtgärderna i programmet för företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag ska särskild uppmärksamhet riktas mot de tio principerna i 
småföretagsakten, som för första gången införde en omfattande politisk ram för EU och dess 
medlemsstater om vägledning för utvecklingen och genomförandet av politik baserat på 
strategin ”Tänk småskaligt först”. 

4. Ökad involvering av de små och medelstora företagens 
representantorganisationer 
Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag är särskilt 
utformat för små och medelstora företag. För att uppnå dess mål är det viktigt att de små och 
medelstora företagens representantorganisationer involveras mer. Kommissionen bör 
exempelvis stödja samarbetet med de små och medelstora företagens organisationer i 
utvecklingen av politiken för små och medelstora företag. Kommissionen bör även samråda 
med de små och medelstora företagens organisationer i utvecklingen av indikatorer, när så är 
lämpligt, och innan den beslutar om målen för det årliga arbetsprogrammet. 

5. Stöd för företagsöverlåtelser
Företagsöverlåtelser är viktiga för de små och medelstora företagens tillväxt och utveckling.  
Varje år finns en risk att förlora 150 000 företag och 600 000 arbetstillfällen på grund av 
ineffektivitet i systemet för företagsöverlåtelser. Programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag bör hantera denna marknadsbrist.

6. En högre budget för små och medelstora företag
Det är ett välkänt faktum bland beslutsfattare att de 23 miljonerna små och medelstora företag 
utgör en stor källa till ekonomisk tillväxt och skapandet av sysselsättning i unionen. Tyvärr 
avspeglas de små och medelstora företagens politiska betydelse inte i budgeten för 
programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag – av 
2,5 miljarder euro anslås endast 0,2 procent av den föreslagna budgeten i den fleråriga 
budgetramen till programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. 
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Med tanke på föredragandens rekommendation att finansieringsinstrument även bör stödja 
företagsöverlåtelser och att tröskeln i lånegarantiinstrumentet för lån över 150 000 euro för 
icke-innovativa små och medelstora företag bör avskaffas anser han att den föreslagna 
budgeten är otillräcklig för att uppnå dess ambitiösa mål. Därför föreslår han att budgeten bör 
ökas till 0,5 procent av den fleråriga budgetramen. Det skulle visa att EU är verkligt seriöst 
när det gäller att ge små och medelstora företag ett uppsving.  

Särskilda kommentarer

1. Allmänna mål 

1.1.  Hållbar konkurrenskraft (artikel 2.1 a) 
Det första allmänna målet bör vara en hållbar konkurrenskraft hos företagen i unionen, 
särskilt små och medelstora företag. Konkurrenskraft och hållbarhet bör inte uppfattas som 
självständiga mål, eftersom konkurrenskraft på lång sikt är beroende av hållbarhet, och 
politiken bör vara baserad på en långsiktig strategi. Hållbar konkurrenskraft avspeglar 
förmågan att uppnå och behålla industrins (ekonomiska) konkurrenskraft i enlighet med 
målen som avser hållbar utveckling. 

1.2. Turism (artiklarna 2.1 a, 3.1 a)
Föredraganden anser att initiativ i turismsektorn kommer att ha rätt till stöd under 
programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag om de kan 
uppvisa ett EU-mervärde, precis som andra sektorer med hög andel små och medelstora 
företag och ett stort bidrag till BNP. Programmet för företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag bör dock inte diskriminera mellan olika sektorer från början. Det bedöms 
därför som olämpligt att betona turismsektorn i de allmänna målen för programmet. Med 
hänsyn till att turism först nyligen har blivit en delad behörighet för EU bör turism dock 
belysas under de särskilda åtgärderna.

2. Särskilda mål

2.1. Åtgärder för att förbättra grundförutsättningarna för hållbar konkurrenskraft 
(artikel 6): 

Med tanke på de begränsade resurserna bör stödåtgärderna vara inriktade på 
sektorsöverskridande initiativ som gynnar så många små och medelstora företag som möjligt. 
Kommissionen bör dock också ha möjlighet att stödja sektorsspecifika initiativ för sektorer 
med en hög andel små och medelstora företag och med ett högt bidrag till unionens BNP 
förutsatt att ett EU-mervärde för initiativen kan uppvisas. 

2.2. Åtgärder för att främja entreprenörskap (artikel 7)
Ett företagsklimat som är gynnsamt för entreprenörskap måste ge goda grundförutsättningar 
för alla situationer som företagare möter. Enligt småföretagsakten innefattar det inte bara 
tillväxtfasen, utan även start, överlåtelse och konkurs (andra chansen). 

2.3. Åtgärder för att förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora 
företag (artikel 8) 
Små och medelstora företag behöver tillgång till finansiering inte bara i start- och 
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tillväxtfaserna, utan även i överlåtelsefaserna (se ovan). Det gäller även 
finansieringsinstrumenten.  

2.4. Åtgärder för att förbättra marknadstillträdet (artikel 9)
Föredraganden håller med kommissionen om att den bör behålla sitt stöd till Enterprise 
Europe Network. Nätverkets prestation har ständigt förbättrats och det erbjuder en lång rad 
företagsstödjande tjänster med ett tydligt mervärde för EU. Dess prestation bör dock 
förbättras ytterligare baserat på en analys av de olika förvaltningsstrukturerna och 
upptagningen mellan medlemsstaterna. 

Särskilda åtgärder för att underlätta små och medelstora företags marknadstillträde i 
prioriterade tredjeländer, exempelvis hjälpcentralen som ger små och medelstora företag råd 
om immateriella rättigheter i Kina, bör stödjas, så länge de inte försöker duplicera tjänster 
som tillhandahålls av medlemsstaterna eller Enterprise Europe Network. Föredraganden är 
också för stöd när det gäller normer och offentlig upphandling i tredjeländer. Innan nya 
åtgärder införs bör kommissionen granska de befintliga stödåtgärderna. 

3. Finansieringsinstrument (artiklarna 4, 14, bilaga II) 
Föredraganden välkomnar de föreslagna finansieringsinstrumenten för att underlätta 
tillgången till lånefinansiering och egetkapitalfinansiering för små och medelstora företag. 
Han är dock även orolig för att den tänkta uppdelningen mellan programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora företag och Horisont 2020 kan leda till ny 
ineffektivitet och administrativ börda. Det är därför av största vikt att instrumenten i båda 
programmen faktiskt genomförs som en del av ett enda instrument, som de små och 
medelstora företagen och intermediärerna kan komma åt genom en enda kontaktpunkt. 

Föredraganden välkomnar att 55,5 procent av budgeten är avsedd för finansieringsinstrument. 
Med tanke på den höga efterfrågan och de höga hävstångseffekterna föreslår föredraganden 
att minst 55,5 procent av budgeten öronmärks för finansieringsinstrument. Om tillgången till 
finansieringsinstrument överstiger efterfrågan bör kommissionen dock ha möjlighet att ändra 
tröskeln. Samtidigt som budgetanslaget för varje instrument bara är vägledande bör 
fördelningen av medel till olika instrument ske med hänsyn till marknadsefterfrågan.

3.1 Egetkapitalinstrument för tillväxt (artikel 14, bilaga II)
Föredraganden välkomnar förslaget till ett egetkapitalinstrument för små och medelstora 
företag i deras tillväxtfas, vilket kommer att komplettera egetkapitalinstrumentet inom 
Horisont 2020 med fokus på nystartade företag. Tillhandahållandet av mezzaninfinansiering
är särskilt viktigt eftersom det ger ägarna av små och medelstora företag tillgång till eget 
kapital utan att de behöver ge upp sitt ägande. 

3.2 Lånegarantiinstrument (artikel 14, bilaga II)
Kommissionen har föreslagit att lånegarantiinstrumentet endast bör täcka lån upp till 
150 000 euro, medan högre lån skulle täckas av RSI II inom Horisont 2020, som endast 
innovativa företag kan komma i fråga för. Det finns dock även en finansieringsbrist för lån till 
icke-innovativa små och medelstora företag över 150 000 euro, särskilt för 
företagsöverlåtelser som enligt föredraganden bör hanteras av lånegarantiinstrumentet. Därför 
föreslår han att lånegarantiinstrumentet även bör täcka lån över 150 000 euro i fall då små och 
medelstora företag inte uppfyller kriterierna för att komma i fråga under RSI II.  
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4. Indikatorer (bilaga I)
Föredraganden anser att fler och bättre indikatorer behövs för att prestandan ska kunna mätas 
på ett giltigt och tillförlitligt sätt. Dessutom bör prestandamålen vara mer ambitiösa och två 
skilda mål bör ställas upp för de särskilda målen för att halvtidsutvärderingen ska kunna ske 
2017 och för att det ska finnas ett referensvärde för 2020. 


