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Ändringsförslag 1
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
revisionsrättens särskilda rapport 
nr 2/2012: Finansieringstekniska 
instrument för små och medelstora företag 
som medfinansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf). 
Parlamentet anser att en sådan 
revisionsrapport är av stort värde även i 
slutet av valperioden 2007–2013 och 
möjliggör fler slutsatser om resultatet för 
finansieringstekniska instrument för små 
och medelstora företag som medfinansieras 
av Eruf.

1. Europaparlamentet välkomnar 
revisionsrättens särskilda rapport 
nr 2/2012: Finansieringstekniska 
instrument för små och medelstora företag 
som medfinansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf). 
Parlamentet anser att en sådan 
revisionsrapport är av stort värde även i 
slutet av valperioden 2007–2013 och 
möjliggör fler slutsatser om resultatet för 
finansieringstekniska instrument för små 
och medelstora företag som medfinansieras 
av Eruf. Parlamentet anser samtidigt att 
upprättandet av en liknande rapport i 
slutet av denna lagstiftningsperiod gör det 
möjligt att undvika tidigare fel vilket 
implicit leder till att de framtida åtgärder 
för finansieringstekniken som 
medfinansieras av Eruf blir 
verkningsfullare och effektivare. 

Or. ro

Ändringsförslag 2
Jean-Jacob Bicep

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet inser att små och 
medelstora företag, vid en tidpunkt då det 
sker finanspolitiska åtstramningar och 
minskad utlåning från den privata sektorn, 

2. Europaparlamentet inser att små och 
medelstora företag, vid en tidpunkt då det 
sker finanspolitiska åtstramningar och 
minskad utlåning från den privata sektorn, 
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bör erhålla ett ökat stöd från EU för att 
kunna fortsätta att skapa sysselsättning, 
innovationer och tillväxt. Parlamentet 
noterar att sammanhållningspolitiken, som 
det största instrumentet för konvergens och 
hållbar utveckling i hela EU, är en av de 
två viktigaste kanalerna för EU-stöd till 
små och medelstora företag. Parlamentet 
betonar därför att användningen av 
finansieringstekniska instrument inom 
sammanhållningspolitiken när det gäller 
små och medelstora företag bör ökas 
framöver, eftersom det kan garantera 
roterande fonder, främja offentlig-privata 
partnerskap och åstadkomma en 
multiplikatoreffekt med EU-budgeten.

bör erhålla ett ökat stöd från EU för att
kunna fortsätta att skapa sysselsättning, 
innovationer och tillväxt. Parlamentet 
konstaterar att särskild uppmärksamhet 
måste ägnas åt små och medelstora 
företag som skapar en hållbar och lokal 
utveckling för att undvika all 
snedvridning av konkurrensen mellan 
dessa företag. Parlamentet noterar att 
sammanhållningspolitiken, som det största 
instrumentet för konvergens och hållbar 
utveckling i hela EU, är en av de två 
viktigaste kanalerna för EU-stöd till små 
och medelstora företag. Parlamentet 
betonar därför att användningen av 
finansieringstekniska instrument inom 
sammanhållningspolitiken när det gäller 
små och medelstora företag bör ökas 
framöver, eftersom det kan garantera 
roterande fonder, främja offentlig-privata 
partnerskap och åstadkomma en 
multiplikatoreffekt med EU-budgeten.

Or. fr

Ändringsförslag 3
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet inser att små och 
medelstora företag, vid en tidpunkt då det 
sker finanspolitiska åtstramningar och 
minskad utlåning från den privata sektorn, 
bör erhålla ett ökat stöd från EU för att 
kunna fortsätta att skapa sysselsättning, 
innovationer och tillväxt. Parlamentet 
noterar att sammanhållningspolitiken, som 
det största instrumentet för konvergens och 
hållbar utveckling i hela EU, är en av de 
två viktigaste kanalerna för EU-stöd till 
små och medelstora företag. Parlamentet 
betonar därför att användningen av 

2. Europaparlamentet inser att små och 
medelstora företag och framför allt 
mikroföretag är de som påverkats mest 
och därför bör dessa, vid en tidpunkt då 
det sker finanspolitiska åtstramningar och 
minskad utlåning från den privata sektorn, 
erhålla ett ökat stöd från EU för att kunna 
fortsätta att skapa sysselsättning, 
innovationer och tillväxt. Parlamentet 
noterar att sammanhållningspolitiken, som 
det största instrumentet för konvergens och
hållbar utveckling i hela EU, är en av de 
två viktigaste kanalerna för EU-stöd till 
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finansieringstekniska instrument inom 
sammanhållningspolitiken när det gäller 
små och medelstora företag bör ökas 
framöver, eftersom det kan garantera 
roterande fonder, främja offentlig-privata
partnerskap och åstadkomma en 
multiplikatoreffekt med EU-budgeten.

små och medelstora företag. Parlamentet 
betonar därför att användningen av 
finansieringstekniska instrument inom 
sammanhållningspolitiken när det gäller 
små och medelstora företag bör ökas 
framöver, eftersom det kan garantera 
roterande fonder, främja offentlig-privata 
partnerskap och åstadkomma en 
multiplikatoreffekt med EU-budgeten.

Or. ro

Ändringsförslag 4
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet understryker att 
begränsningen av finansieringstillgången 
har lett till en minskning av spin-off-
företag och såtillvida blir den roll som de 
av Eruf medfinansierade 
finansieringsinstrumenten spelar för att 
stimulera företagarandan allt viktigare.

Or. ro

Ändringsförslag 5
Jean-Jacob Bicep

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet inser att 
revisionsrättens revision omfattade ett 
urval av projekt som använde 
finansieringstekniska instrument som 
medfinansierades av Eruf under 
programperioderna 2000–2006 och 
2007-2013, och påpekar att det begränsade 
antalet analyserade projekt och 
medlemsstater kan innebära att man inte 
lägger fram en fullständig bild av 

3. Europaparlamentet inser att 
revisionsrättens revision omfattade ett 
urval av projekt som använde 
finansieringstekniska instrument som 
medfinansierades av Eruf under 
programperioderna 2000–2006 och 
2007-2013, och påpekar att det begränsade 
antalet analyserade projekt och 
medlemsstater kan innebära att man inte 
lägger fram en fullständig bild av 
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användningen av Eruf-medel i EU. användningen av Eruf-medel i EU.
Parlamentet anser att man i en eventuell 
revisionsrapport i slutet av 
programperioden 2007–2013 bör beakta 
det särskilda stödet till små och 
medelstora företag i de yttersta 
randområdena för att få en fullständig 
utvärdering av hur dessa medel utnyttjas i 
unionen. 

Or. fr

Ändringsförslag 6
Jean-Jacob Bicep

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet stöder 
revisionsrättens efterlysning av en 
tydligare definition av begreppet 
hävstångseffekt i samband med 
finansieringstekniska instrument. 
Parlamentet understryker ändå att det, mot 
bakgrund av påtryckningarna för att skapa 
större hävstångseffekt, är viktigt att komma 
ihåg att finansieringstekniska instrument 
inom sammanhållningspolitiken i 
allmänhet är finansieringsprojekt i mindre 
utvecklade regioner och i regioner med 
ekonomiska svårigheter, i syfte att förbättra 
läget när det gäller marknadsstörningar och 
investeringar som inte når upp till optimal 
nivå, vilket innebär att 
finansieringstekniska instrument inom 
sammanhållningspolitiken inte bara 
inriktas på kortsiktig lönsamhet utan även 
på en hög socioekonomisk nytta. 
Parlamentet pekar på flernivåstyrning och 
delad förvaltning i utformningen och 
genomförandet av programmen som de 
grundläggande idéerna bakom 
sammanhållningspolitiken som gör det 
möjligt för regionala och nationella 

7. Europaparlamentet stöder 
revisionsrättens efterlysning av en 
tydligare definition av begreppet 
hävstångseffekt i samband med 
finansieringstekniska instrument. 
Parlamentet understryker ändå att det, mot 
bakgrund av påtryckningarna för att skapa 
större hävstångseffekt, är viktigt att komma 
ihåg att finansieringstekniska instrument 
inom sammanhållningspolitiken i 
allmänhet är finansieringsprojekt i mindre 
utvecklade regioner och i regioner med 
ekonomiska svårigheter, i syfte att förbättra 
läget när det gäller marknadsstörningar och 
investeringar som inte når upp till optimal 
nivå, vilket innebär att 
finansieringstekniska instrument inom 
sammanhållningspolitiken inte bara 
inriktas på kortsiktig lönsamhet utan även 
på en hög socioekonomisk nytta, särskilt 
på regional nivå. Parlamentet pekar på 
flernivåstyrning och delad förvaltning i 
utformningen och genomförandet av 
programmen som de grundläggande 
idéerna bakom sammanhållningspolitiken 
som gör det möjligt för regionala och 
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myndigheter att delta i planeringen och 
fullgörandet av programmen. Parlamentet
betonar därför att lagstiftningsramen måste 
ha en viss flexibilitet även när det handlar 
om definitioner och krav på 
hävstångseffekt.

nationella myndigheter att delta i 
planeringen och fullgörandet av 
programmen. Parlamentet betonar därför 
att lagstiftningsramen måste ha en viss 
flexibilitet även när det handlar om 
definitioner och krav på hävstångseffekt.

Or. fr


