
AM\1210004DA.docx PE655.651v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2020/2131(INI)

15.7.2020

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 81
Udkast til udtalelse
Liesje Schreinemacher
(PE653.798v01-00)

En ny strategi for europæiske SMV'er
(2020/2131(INI))



PE655.651v01-00 2/49 AM\1210004DA.docx

DA

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1210004DA.docx 3/49 PE655.651v01-00

DA

Ændringsforslag 1
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Udkast til udtalelse
Betragtning 1 a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. der henviser til, at SMV'er udgør 
rygraden i den europæiske økonomi og 
repræsenterer 99 % af virksomhederne i 
EU;

Or. en

Ændringsforslag 2
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Betragtning 1 b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. der henviser til, at europæiske 
SMV'er i øjeblikket oplever hidtil usete 
udfordringer på grund af covid-19-krisen, 
der truer deres eksistens;

Or. en

Ændringsforslag 3
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Betragtning 1 c (ny)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1c. der henviser til, at kun 17 % af 
SMV'erne hidtil har formået at integrere 
digital teknologi i deres virksomheder, og 
at digitalisering er afgørende for en stærk 
økonomisk vækst og jobskabelse i det 
indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 4
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Betragtning 1 d (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1d. der henviser til, at 78 % af 
SMV'erne betragter administrative 
omkostninger som en af de største 
hindringer for deres fremtidige vækst;

Or. en

Ændringsforslag 5
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over SMV-strategien og 
deler Kommissionens opfattelse af, at 
SMV'er er af afgørende betydning for den 
europæiske økonomi;

1. glæder sig meget over SMV-
strategien og deler Kommissionens 
opfattelse af, at SMV'er er rygraden i den 
europæiske økonomi og absolut afgørende 
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for økonomisk vækst og jobskabelse samt 
for et stærkt og velfungerende indre 
marked ; opfordrer Kommissionen til 
hurtigt at tage yderligere initiativer til at 
støtte EU's SMV'er på passende vis med 
henblik på at adressere både de 
kortsigtede konsekvenser af krisen og de 
langsigtede udfordringer såsom 
digitaliseringen og omstillingen til et mere 
bæredygtigt indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 6
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over SMV-strategien og 
deler Kommissionens opfattelse af, at 
SMV'er er af afgørende betydning for den 
europæiske økonomi;

1. glæder sig over SMV-strategien og 
deler Kommissionens opfattelse af, at 
SMV'er er af afgørende betydning for den 
europæiske økonomi, da de spiller en 
central rolle for den økonomiske 
genopretning og for EU's digitale og 
bæredygtige omstilling; understreger, at 
den skal gå hånd i hånd med 
industristrategien; påpeger, at den blev 
vedtaget før covid-19-krisen; opfordrer 
derfor Kommissionen til at genoverveje 
strategien i lyset af erfaringerne fra 
krisen og genopretningspakken og til 
hurtigt at revidere den i nødvendigt 
omfang;

Or. en

Ændringsforslag 7
Marcel Kolaja

Udkast til udtalelse
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Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over SMV-strategien og 
deler Kommissionens opfattelse af, at 
SMV'er er af afgørende betydning for den 
europæiske økonomi;

1. glæder sig over SMV-strategien og 
deler Kommissionens opfattelse af, at 
SMV'er er af afgørende betydning for den 
europæiske økonomi og afgørende for at 
opnå den grønne og digitale omstilling af 
EU's økonomi i overensstemmelse med 
målene i den europæiske grønne pagt og 
EU's forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen; insisterer på, at 
bæredygtighed skal være et kerneelement 
i målene for de relevante EU-programmer 
for at give SMV'er mulighed for at drage 
fordel af den grønne omstilling med 
hensyn til konkurrenceevne, nedbringelse 
af omkostninger og jobskabelse; 
understreger i denne forbindelse behovet 
for et øget finansielt budget til fremme af 
et SMV-venligt miljø og gentager sin 
opfordring fra behandlingen af 
programmet for det indre marked under 
FFR om at fordoble bevillingerne til 
Cosme-programmet;

Or. en

Ændringsforslag 8
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over SMV-strategien og 
deler Kommissionens opfattelse af, at 
SMV'er er af afgørende betydning for den 
europæiske økonomi;

1. glæder sig over SMV-strategien og 
deler Kommissionens opfattelse af, at 
SMV'er er af afgørende betydning for den 
europæiske økonomi, og anser også af 
denne grund den nuværende SMV-
definition for at være passende;

Or. it
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Ændringsforslag 9
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at gennemførelsen af 
SMV-strategien bør fokusere på at støtte 
SMV'er for at hjælpe dem med at 
overleve, eftersom covid-19-krisen har 
udgjort et chok for mange SMV'er og 
deres rolle i europæernes dagligdag;

2. understreger, at gennemførelsen af 
SMV-strategien bør fokusere på at støtte 
SMV'er og reagere på covid-19-krisen; 
mikrovirksomheder og SMV'er bør 
betragtes som et væsentligt aktiv i 
overgangsperioden efter covid-19;

Or. en

Ændringsforslag 10
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at gennemførelsen af 
SMV-strategien bør fokusere på at støtte 
SMV'er for at hjælpe dem med at overleve, 
eftersom covid-19-krisen har udgjort et 
chok for mange SMV'er og deres rolle i 
europæernes dagligdag;

2. understreger, at strategien hverken 
indeholder nogen henvisning til covid-19 
eller til den nødsituation, 
mikrovirksomheder og små virksomheder 
står over for; anser det i den forbindelse 
for hensigtsmæssigt at revidere den, så 
den tager hensyn til pandemiens 
virkninger for europæiske SMV'er; 
mener, at gennemførelsen af SMV-
strategien bør fokusere på at støtte SMV'er 
for at hjælpe dem med at overleve, 
eftersom covid-19-krisen har udgjort et 
chok for mange SMV'er og deres rolle i 
europæernes dagligdag;

Or. it
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Ændringsforslag 11
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at gennemførelsen af 
SMV-strategien bør fokusere på at støtte 
SMV'er for at hjælpe dem med at overleve, 
eftersom covid-19-krisen har udgjort et 
chok for mange SMV'er og deres rolle i 
europæernes dagligdag;

2. understreger, at covid-19-krisen 
har været et hårdt slag for mange SMV'er 
og deres rolle i europæernes dagligdag og 
i mange tilfælde bragt deres eksistens i 
fare; understreger, at gennemførelsen af 
SMV-strategien ikke kun bør fokusere på 
at støtte mikrovirksomheder og SMV'er 
med henblik på at forhindre lukning, 
hjælpe dem med at opretholde deres 
eksistens og fortsatte drift og styrke deres 
modstandsdygtighed, men også på at 
vurdere og genoprette afbrudte 
forsyningskæder med henblik på at 
fremme deres integration i de industrielle 
økosystemer og hjælpe dem med at 
udnytte vækstmuligheder; minder om, at 
SMV'erne allerede stod over for 
vanskeligheder inden krisen, navnlig hvad 
angik adgang til finansiering, information 
og markeder; understreger derfor, at det 
er vigtigt at vedtage en ambitiøs strategi 
for at sikre, at SMV'er kan restituere sig 
og opskalere deres aktiviteter;

Or. en

Ændringsforslag 12
Marcel Kolaja

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at gennemførelsen af 
SMV-strategien bør fokusere på at støtte 
SMV'er for at hjælpe dem med at overleve, 

2. understreger, at gennemførelsen af 
SMV-strategien bør fokusere på at støtte 
SMV'er for at hjælpe dem til at overleve, 
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eftersom covid-19-krisen har udgjort et 
chok for mange SMV'er og deres rolle i 
europæernes dagligdag;

skabe et gunstigt reguleringsmiljø og øget 
rådgivning og teknisk støtte og samtidig 
yderligere fremme innovative og 
bæredygtige løsninger; opfordrer til så 
vidt muligt at lette deres adgang til 
finansiering, herunder let adgang til 
F&U-midler, og yde øget teknisk støtte, 
f.eks. i form af forstærkede one-stop-
shops samt strømlinede og lettilgængelige 
reguleringsmæssige og administrative 
procedurer, med henblik på at fremskynde 
og udnytte den grønne og digitale 
omstilling, eftersom covid-19-krisen har 
udgjort et chok for mange SMV'er og deres 
rolle i europæernes dagligdag, herunder i 
form af favorable lån eller bankgarantier;

Or. en

Ændringsforslag 13
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at gennemførelsen af 
SMV-strategien bør fokusere på at støtte 
SMV'er for at hjælpe dem med at overleve, 
eftersom covid-19-krisen har udgjort et 
chok for mange SMV'er og deres rolle i 
europæernes dagligdag;

2. understreger, at gennemførelsen af 
SMV-strategien primært bør fokusere på at 
støtte SMV'er for at hjælpe dem med at 
overleve og ved at sigte på deres fulde 
restitution og vækst, eftersom covid-19-
krisen har udgjort et chok for mange 
SMV'er og deres rolle i europæernes 
dagligdag; understreger, at der også bør 
gøres en indsats for at støtte opskalering 
af SMV'er og styrke deres 
grænseoverskridende aktiviteter for at 
drage størst mulig fordel af det indre 
marked; minder om, at der bør træffes 
yderligere foranstaltninger for at beskytte 
SMV'er mod illoyal konkurrence fra 
globale aktører fra tredjelande;
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Or. en

Ændringsforslag 14
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger, at SMV'er i 
grænseoverskridende regioner er hårdt 
ramt af lukningerne af de indre grænser 
som følge af covid-19-krisen, og at EU's 
indre marked så hurtigt som muligt skal 
gøres fuldt operationelt på ny; 
understreger, at det i en krisetid er vigtigt, 
at den frie bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser inden for det indre marked 
er garanteret; opfordrer Kommissionen til 
hurtigt at foreslå nye permanente 
redskaber for at undgå enhver forstyrrelse 
af det indre marked i tilfælde af en 
eventuel anden krise og for at tage hensyn 
til SMV'ernes særlige behov;

Or. en

Ændringsforslag 15
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at SMV-strategien bør gå 
hånd i hånd med den europæiske 
industristrategi for at fremme vedtagelsen 
af nye politikforanstaltninger, der 
fremmer deres internationalisering og 
sikrer deres fulde deltagelse, samtidig med 
at den fremmer økonomisk vækst og 
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jobskabelse inden for det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 16
Kosma Złotowski

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. bemærker, at opretholdelse af 
SMV'ers eksistens i forvejen indgår i 
medlemsstaternes individuelle politikker, 
hvoraf mange allerede er godkendt af 
Kommissionen som statsstøtte, og at 
strategien derfor bør være en supplerende 
foranstaltning, der tager hensyn til det 
chok, som covid-19-krisen var for mange 
SMV'er, hvorfor sektoren ikke bør 
pålægges nye byrder i den nærmeste 
fremtid;

Or. en

Ændringsforslag 17
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. glæder sig over, at indsatsen for at 
skabe et gunstigt miljø for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder er blandt de 
foranstaltninger, Kommissionen har peget 
på; påpeger, at fremme af et 
generationsskifte i traditionelle 
håndværksvirksomheder, hvoraf nogle er 
truet af udryddelse, ikke blot kan være til 
gavn for iværksætteri, men også for 
udnyttelsen af Europas egen videnarv, 
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traditioner og håndværk; finder, at det 
ville være nyttigt at skabe incitamenter til 
projekter på tværs af generationerne, som 
kan kombinere 
håndværksmestertraditionen med 
digitaliseringen gennem inddragelse af 
unge ved afslutningen af 
uddannelsesforløbet;

Or. it

Ændringsforslag 18
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. understreger, at det er nødvendigt 
at støtte SMV'erne ved at forbedre deres 
adgang til finansiering og likviditet, og at 
EU-midler sammen med nationale 
foranstaltninger er nødvendige for at 
sætte virksomhederne i stand til at 
afhjælpe de likviditetsgab, der er opstået 
som følge af krisen; fremhæver, at 
SMV'er har behov for støtte for at 
kompensere for tab af indtægter, 
finansiere faste omkostninger og undgå 
konkurser; opfordrer til at støtte 
SMV'ernes mulighed for at få adgang til 
forskellige økonomiske ressourcer, så de 
ikke er afhængige af banksystemet alene, 
men eventuelt også kan benytte andre 
midler, herunder privat egenkapital og 
crowdfunding;

Or. en

Ændringsforslag 19
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
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Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. opfordrer til synkronisering af alle 
finansielle redskaber, der har til formål at 
støtte SMV'er i det indre marked; 
insisterer på, at programmer, der er 
afgørende for SMV'ers konkurrenceevne, 
udvikling og modstandsdygtighed over for 
krisen, skal medtages i den næste 
flerårige finansielle ramme og garantere 
det nødvendigt finansieringsniveau til 
støtte for dem; covid-19-støtteordningerne 
bør være skræddersyede til at tackle de 
forskellige berørte sektorers udfordringer 
og til at koordinere EU-finansieringen 
med nationale og regionale initiativer; 
genopretningsstøtten skal også tage højde 
for de yderligere omkostninger, som især 
SMV'er har til overholdelse af ekstra 
sikkerhedsregler under og efter krisen; 
Den Europæiske Investeringsbank bør 
også fortsat støtte SMV'er, navnlig som 
led i strategien for bæredygtig 
finansiering;

Or. en

Ændringsforslag 20
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at SMV'er bør pålægges 
færrest mulige byrder, og opfordrer 
Kommissionen til at anvende stærke 

3. bemærker, at mikrovirksomheder 
og SMV'er bør pålægges proportionale 
forpligtelser, der tager hensyn til deres og 
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håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at 
det indre marked kommer alle 
virksomheder og forbrugere til gode, og til 
at modvirke overregulering og andre 
lovgivningsmæssige restriktioner;

deres sektors specifikke træk; påpeger, at 
SMV-testen kan være et nyttigt redskab i 
denne henseende; opfordrer 
Kommissionen til at anvende stærke 
håndhævelsesforanstaltninger med henblik 
på at begrænse markedsfragmentering, 
adressere problemet med social og 
skattemæssig dumping, fjerne 
uberettigede hindringer på markedet og 
sikre lige konkurrencevilkår, så der opnås 
et retfærdigt indre marked, der kommer 
alle virksomheder og forbrugere til gode;

Or. en

Ændringsforslag 21
Marcel Kolaja

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at SMV'er bør pålægges 
færrest mulige byrder, og opfordrer 
Kommissionen til at anvende stærke 
håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at 
det indre marked kommer alle 
virksomheder og forbrugere til gode, og til 
at modvirke overregulering og andre 
lovgivningsmæssige restriktioner;

3. fastholder, at SMV'er bør modtage 
målrettet støtte - dvs. teknisk, 
administrativ og kvalifikationsmæssig 
støtte - når de gennemfører EU's 
lovgivningsmæssige rammer for at sikre 
overholdelse af reglerne for det indre 
marked, samtidig med at den 
administrative byrde bør reduceres til et 
minimum, herunder truslen om 
aggressive patentretssager, og opfordrer 
Kommissionen til at anvende stærke 
håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at 
det indre marked kommer alle 
virksomheder og forbrugere til gode; 
opfordrer i den forbindelse Kommissionen 
til at lægge særlig vægt på bekæmpelse af 
urimelig markedspraksis i det indre 
marked og bedre beskyttelse af SMV'er;

Or. en
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Ændringsforslag 22
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at SMV'er bør pålægges 
færrest mulige byrder, og opfordrer 
Kommissionen til at anvende stærke 
håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at 
det indre marked kommer alle 
virksomheder og forbrugere til gode, og til 
at modvirke overregulering og andre 
lovgivningsmæssige restriktioner;

3. bemærker, at SMV'er ikke bør 
pålægges byrder, og opfordrer 
Kommissionen til at anvende stærke 
håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at 
det indre marked kommer alle 
virksomheder og forbrugere til gode, og til 
at modvirke overregulering og andre 
lovgivningsmæssige restriktioner ved at 
gøre brug af alle tilgængelige redskaber 
og organer, såsom SMV-repræsentanten 
og Udvalget for Forskriftskontrol, med 
henblik på at skabe lige 
konkurrencevilkår i forbindelse med 
grænseoverskridende erhvervsaktiviteter i 
det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 23
 Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at SMV'er bør pålægges 
færrest mulige byrder, og opfordrer 
Kommissionen til at anvende stærke 
håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at 
det indre marked kommer alle 
virksomheder og forbrugere til gode, og til 
at modvirke overregulering og andre 
lovgivningsmæssige restriktioner;

3. bemærker, at SMV'er bør pålægges 
færrest mulige byrder, og opfordrer 
Kommissionen til at anvende stærke 
håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at 
det indre marked kommer alle 
virksomheder og forbrugere til gode, og til 
at modvirke overregulering og andre 
lovgivningsmæssige restriktioner; erindrer 
om, at en yderligere deregulering af 
markedet i forbindelse med post-covid-
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genopretningen bør harmoniseres med 
beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 24
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at SMV'er bør pålægges 
færrest mulige byrder, og opfordrer 
Kommissionen til at anvende stærke 
håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at 
det indre marked kommer alle 
virksomheder og forbrugere til gode, og til 
at modvirke overregulering og andre 
lovgivningsmæssige restriktioner;

3. bemærker, at SMV'er bør pålægges 
færrest mulige byrder, og opfordrer 
Kommissionen til at anvende stærke 
håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at 
det indre marked kommer alle 
virksomheder og forbrugere til gode, og til 
at modvirke overregulering og andre 
lovgivningsmæssige restriktioner; finder, 
at det i denne forbindelse er nødvendigt, 
både på europæisk og nationalt plan, 
konkret at gennemføre det 
grundlæggende princip om "én ind, én 
ud", ifølge hvilket enhver regel, der 
indføres, skal træde i stedet for en 
eksisterende regel - og forbuddet mod 
"gold plating" - dvs. indførelse af 
strengere regler end dem, der kræves i 
EU-lovgivningen, ved gennemførelsen 
heraf i national ret (hvilket også kunne 
kaldes ”essentielle minimumsniveauer” i 
EU);

Or. it

Ændringsforslag 25
Kateřina Konečná

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at SMV'er bør pålægges 3. bemærker, at SMV'er ofte har 
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færrest mulige byrder, og opfordrer 
Kommissionen til at anvende stærke 
håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at 
det indre marked kommer alle 
virksomheder og forbrugere til gode, og til 
at modvirke overregulering og andre 
lovgivningsmæssige restriktioner;

større vanskeligheder med at gennemføre 
EU-lovgivningen, og opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at yde 
SMV'erne bedre støtte i den henseende; 
opfordrer Kommissionen til at anvende 
stærke håndhævelsesforanstaltninger til at 
sikre, at det indre marked kommer alle 
virksomheder og forbrugere til gode, og 
opfordrer den til at foretage en SMV-test 
for at måle den mulige virkning for 
SMV'er af alle nyligt foreslåede 
bestemmelser om det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 26
Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at SMV'er bør pålægges 
færrest mulige byrder, og opfordrer 
Kommissionen til at anvende stærke 
håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at 
det indre marked kommer alle 
virksomheder og forbrugere til gode, og til 
at modvirke overregulering og andre 
lovgivningsmæssige restriktioner;

3. bemærker, at SMV'er bør pålægges 
færrest mulige byrder, og opfordrer 
Kommissionen til at anvende stærke 
håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at 
det indre marked kommer alle 
virksomheder og forbrugere til gode, og til 
at modvirke overregulering og andre 
lovgivningsmæssige restriktioner med 
henblik på at mindske omkostningerne og 
lette forbedringen af SMV'ernes 
aktiviteter;

Or. en

Ændringsforslag 27
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. anerkender den støtte, der ydes via 
de midlertidige rammebestemmelser for 
statsstøtte i forbindelse med krisen 
forårsaget af covid-19-pandemien, og 
påskønner den seneste ændring heraf, der 
sætter medlemsstaterne i stand til at yde 
offentlig støtte til alle mikrovirksomheder 
og små virksomheder; udtrykker sin 
bekymring over den ulige fordeling af 
statsstøtten og af medlemsstaternes 
adgang til likviditet og finanspolitiske 
råderum, hvilket sandsynligvis vil medføre 
konkurrenceforvridninger med urimelige 
konkurrencefordele og mulige nedbrud på 
det indre marked til følge;

Or. en

Ændringsforslag 28
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. bemærker, at der er behov for 
særlige fremgangsmåder for at få SMV'er 
til at tage digitaliseringen til sig på en 
måde, der passer til deres specifikke 
forhold; Arbejdsmarkedets parter kan 
spille en støttende rolle for 
virksomhederne i deres bestræbelser på at 
opstille kompetenceplaner, der tager højde 
for igangværende og fremtidige 
ændringer;

Or. en

Ændringsforslag 29
Marcel Kolaja
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Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. fremhæver, at SMV'er ud over 
problemet med adgang til finansiering 
støder på forhindringer med hensyn til 
færdigheder, herunder 
ledelsesfærdigheder samt digitale og 
bæredygtighedsrelaterede færdigheder og 
kundskaber; opfordrer til, at specifikke 
programmer herfor finansieres på EU-
plan og på nationalt plan for at forbedre 
SMV'ers adgang til uddannelse og 
mentorordninger: tilføjer, at man bør 
være særlig opmærksom på at fremme 
kvindelige iværksættere;

Or. en

Ændringsforslag 30
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer medlemsstaterne til at 
undgå illoyal konkurrence i det 
indre marked, da dette i alvorlig 
grad kan gå ud over 
mikrovirksomheder og SMV'er samt 
forbrugerrettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 31
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol
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Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer til, at der udarbejdes en 
køreplan med henblik på at opnå en 
væsentlig reduktion af den administrative 
byrde og papirarbejdet for SMV'er i det 
indre marked, styrke SMV'ernes 
potentiale for investeringer og fremskynde 
EU's økonomiske genopretning; den bør 
omfatte følgende elementer: 
- støtte til SMV'ers muligheder for at 
operere på tværs af grænserne og således 
udnytte fordelene ved det indre marked 
fuldt ud 
- fremme af opskalering 
- styrkelse og integration af SMV-
dimensionen i alle konsekvensanalyser 
ved hjælp af en bindende SMV-test, der 
skal foretages tidligt i 
konsekvensanalysen med henblik på at 
analysere de lovgivningsmæssige forslags 
økonomiske konsekvenser, herunder 
overholdelsesomkostningerne 
- anvendelse af én ind, én ud-reglen på en 
sådan måde, at når enhver yderligere 
overholdelsesomkostning indføres med ny 
lovgivning, reduceres den eksisterende 
overholdelsesomkostning tilsvarende 
- reduktion af regelbyrden gennem 
konkrete mål på EU-plan og nationalt 
plan (såsom en reduktion med 30 % eller 
afskaffelse af 1000 forældede regler og 
forordninger) med henblik på at skabe en 
reel fordel for SMV'er, så de kan vokse og 
blomstre inden for EU's indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 32
Kosma Złotowski
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Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at overdreven 
regulering er den mest byrdefulde for 
SMV'er, og at der således med henblik på 
at nå strategiens mål bør lægges større 
vægt på nye initiativers proportionalitet;

Or. en

Ændringsforslag 33
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. understreger, at den illoyale 
konkurrence, der normalt bedrives af 
virksomheder fra lande uden for EU, er 
meget skadelig for de europæiske SMV'er, 
navnlig i forbindelse med post-covid-
genopretningen; effektive 
handelsbeskyttelsesinstrumenter bør være 
tilgængelige for SMV'er, så de kan undgå 
illoyal praksis fra tredjelandes side;

Or. en

Ændringsforslag 34
Kosma Złotowski

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. understreger, at SMV'er er dem, 
der har størst fordel af fri konkurrence på 
det indre marked, og at en forøgelse af 
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konkurrenceevnen på EU-markedet 
derfor vil være til gavn for sektoren;

Or. en

Ændringsforslag 35
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. minder om, at man ved en effektiv 
"grøn" tilgang, der er gunstig for 
SMV'er, bør undgå at pålægge SMV'erne 
yderligere byrder, samtidig med at man 
tillader import fra tredjelande, som ikke 
respekterer frihandel eller "grønne" 
standarder;

Or. en

Ændringsforslag 36
Kosma Złotowski

Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. fordømmer ethvert forsøg på at 
bruge covid-19-krisen som et påskud for 
protektionistisk praksis og 
uforholdsmæssigt store administrative 
byrder for SMV'er, der opererer på det 
indre marked, navnlig i 
vejgodstransportsektoren; opfordrer 
Kommissionen til at handle målrettet for 
at beskytte den frie udveksling af 
tjenesteydelser i EU;

Or. en
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Ændringsforslag 37
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at data spiller en 
afgørende rolle som livsnerven i den 
digitale økonomi; støtter Kommissionen i 
etableringen af europæiske dataområder for 
pålidelig og sikker dataudveksling med 
henblik på at øge datastrømmene mellem 
virksomheder og med regeringer;

4. understreger, at data spiller en 
afgørende rolle som livsnerven i den 
digitale økonomi; støtter Kommissionen i 
etableringen af europæiske dataområder for 
pålidelig og sikker dataudveksling med 
henblik på at øge datastrømmene mellem 
virksomheder og med regeringer; 
understreger, at SMV'er skal tildeles en 
rimelig andel af merværdien af de data, 
de genererer, og fremhæver, at 
interoperabilitet og ikkediskriminerende 
adgang til data, herunder platformenes 
data, er afgørende for at sikre lige 
konkurrencevilkår på det indre marked og 
håndtere udfordringer og muligheder i 
forbindelse med datadeling, datasikkerhed 
og cybersikkerhed i det indre marked som 
helhed;

Or. en

Ændringsforslag 38
Marcel Kolaja

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at data spiller en 
afgørende rolle som livsnerven i den 
digitale økonomi; støtter Kommissionen i 
etableringen af europæiske dataområder for 
pålidelig og sikker dataudveksling med 

4. understreger den afgørende rolle, 
som ikkepersondata og overførsel af 
teknologi fra den akademiske verden til 
SMV'er spiller som livsnerven i den 
digitale økonomi; støtter Kommissionen i 
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henblik på at øge datastrømmene mellem 
virksomheder og med regeringer;

etableringen af europæiske dataområder for 
pålidelig og sikker dataudveksling med 
henblik på at øge datastrømmene mellem 
virksomheder, NGO'er og den offentlige 
sektor; understreger betydningen af 
"open data" og videndeling via åbne 
teknologier for SMV'er;

Or. en

Ændringsforslag 39
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at data spiller en 
afgørende rolle som livsnerven i den 
digitale økonomi; støtter Kommissionen i 
etableringen af europæiske dataområder for 
pålidelig og sikker dataudveksling med 
henblik på at øge datastrømmene mellem 
virksomheder og med regeringer;

4. understreger, at data spiller en 
afgørende rolle som livsnerven i den 
digitale økonomi; støtter Kommissionen i 
etableringen af europæiske dataområder for 
pålidelig og sikker dataudveksling med 
henblik på at øge datastrømmene mellem 
virksomheder og med regeringer; minder 
om, at digitale uddannelses-, 
opkvalificerings- og 
omskolingsprogrammer for iværksættere 
og ansatte kan støtte SMV'ernes 
genopretning og forbedre deres 
konkurrenceevne på EU-markedet;

Or. en

Ændringsforslag 40
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at data spiller en 
afgørende rolle som livsnerven i den 
digitale økonomi; støtter Kommissionen i 
etableringen af europæiske dataområder for 
pålidelig og sikker dataudveksling med 
henblik på at øge datastrømmene mellem 
virksomheder og med regeringer;

4. understreger, at data spiller en 
afgørende rolle som livsnerven i den 
digitale økonomi; påpeger eksistensen af 
ubalancer på markedet og hindringer for 
adgang til data, der påvirker SMV'ers 
udvikling; hilser i den henseende 
datastrategien velkommen; støtter 
Kommissionen i etableringen af 
europæiske dataområder for pålidelig og 
sikker dataudveksling med henblik på at 
øge datastrømmene mellem virksomheder 
og med regeringer; mener, at alle 
produkter og tjenester, der er udviklet med 
offentlig støtte, bør offentliggøres under 
open source-licenser og være tilgængelige 
for mikrovirksomheder og SMV'er; 
understreger den strategiske betydning af 
at sikre SMV'ers digitale omstilling og 
foreslår derfor, at de fremtidige fælles 
europæiske dataområder udvikles på 
SMV-venlig vis, således at de kan få 
adgang til store datasæt;

Or. en

Ændringsforslag 41
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at data spiller en 
afgørende rolle som livsnerven i den 
digitale økonomi; støtter Kommissionen i 
etableringen af europæiske dataområder for 
pålidelig og sikker dataudveksling med 
henblik på at øge datastrømmene mellem 
virksomheder og med regeringer;

4. understreger, at data spiller en 
afgørende rolle som livsnerven i den 
digitale økonomi; støtter Kommissionen i 
etableringen af europæiske dataområder for 
pålidelig og sikker dataudveksling med 
henblik på at øge datastrømmene mellem 
virksomheder og med regeringer; påpeger, 
at adgangen til tidstro og juridiske sikre 
data for SMV’er i forbindelse med en 
fremtidig, post-covid-19-digitalisering på 
B2B-området vil blive mere og mere 
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afgørende for at bekæmpe illoyal 
konkurrence; mener, at en forbedring af 
adgangen til data for SMV'er bør være et 
centralt punkt i gennemførelsen af den 
europæiske datastrategi; påpeger, at 
SMV'ernes repræsentative organisationer 
spiller en afgørende rolle for SMV’ernes 
bæredygtige og digitale omstilling;

Or. it

Ændringsforslag 42
Kosma Złotowski

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger, at avancerede, 
disruptive teknologier såsom blockchain, 
kunstig intelligens (AI), cloudcomputing 
og højtydende databehandling (HPC) på 
dramatisk vis kan styrke SMV'ernes 
konkurrenceevne;

Or. en

Ændringsforslag 43
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. påpeger, at der er behov for at lette 
indførelsen af kunstig intelligens (AI) i 
SMV'er ved at fremme oprettelsen af 
grænseoverskridende SMV-alliancer for 
AI i strategiske værdikæder inden for det 
indre marked samt fremme investeringer i 
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næste generation af standarder, værktøjer 
og infrastrukturer til lagring og 
behandling af data; påpeger, at det er 
vigtigt at sikre SMV'ers adgang til og 
bevidsthed om IKT-standarder for 
innovation og tilvejebringelse af mere 
skræddersyede digitale løsninger;

Or. en

Ændringsforslag 44
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. påpeger, at SMV'er har 
vanskeligheder ved at beskytte deres 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som 
kan true deres udvikling; opfordrer 
Kommissionen til at øge bevidstheden om 
intellektuel ejendomsret, udvikle ekstern 
rådgivning og sikre en passende 
håndhævelse;

Or. en

Ændringsforslag 45
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger, at digitalisering 
indebærer flere fordele for SMV'er, f.eks. 
ved at give dem nye muligheder for at 
tilbyde digitale tjenester eller produkter og 
udvide deres markedsadgang; påpeger, at 
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SMV'er i stigende grad er under pres for 
at tilpasse deres forretningsmodeller i 
overensstemmelse hermed og indføre de 
digitale teknologier, der er nødvendige for 
at forblive konkurrencedygtige og 
attraktive for kunderne, samtidig med 
offeromkostningerne ved den manglende 
digitalisering stiger;

Or. en

Ændringsforslag 46
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. understreger, at startups 
repræsenterer de SMV'er, der har det 
største vækstpotentiale i nye digitale 
sektorer såsom kunstig intelligens, IOT og 
robotteknologi; understreger, at også 
mikrovirksomheder, der ikke råder over 
tilstrækkelige midler eller infrastruktur til 
digital omstilling, skal have adgang til 
tilstrækkelig finansiering og modtage 
passende støtte; minder om, at også 
traditionelle SMV'er, der fokuserer på en 
bæredygtig udvikling af samfundet, er 
truet kraftigt af krisen i flere sektorer og 
bør støttes på passende vis;

Or. en

Ændringsforslag 47
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. understreger de muligheder, som 
e-handel giver for at nå ud til nye kunder 
og markeder til støtte for den økonomiske 
genopretning af mikrovirksomheder og 
SMV'er; fremhæver merværdien af 
lovgivning såsom P2B-forordningen i 
denne henseende og opfordrer til, at den 
hurtigt gennemføres og håndhæves; 
advarer om, at der er en vedvarende 
risiko for illoyal konkurrence inden for e-
handel, bl.a. på grund af tilstedeværelsen 
af ulovlige eller usikre produkter på 
onlinemarkedspladser, der henvender sig 
til EU's forbrugere; understreger, at den 
fremtidige retsakt om digitale tjenester vil 
spille en central rolle i denne henseende;

Or. en

Ændringsforslag 48
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. understreger imidlertid, at lige 
adgang til investeringer fortsat er en 
udfordring i EU, fordi der er større 
vanskeligheder med adgang til 
finansiering i visse medlemsstater, hvilket 
fører til skævheder i konkurrenceevnen 
mellem SMV'er i det indre marked; 
opfordrer Kommissionen til at afhjælpe 
denne mangel på finansiel adgang og 
sikre, at SMV'er konkurrerer på lige 
vilkår;

Or. en
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Ændringsforslag 49
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Udkast til udtalelse
Punkt 4 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4c. påpeger merværdien af EU's FFR-
programmer til støtte for 
mikrovirksomheder og SMV'er, navnlig 
programmet for det indre marked, 
InvestEU, programmet for et digitalt 
Europa, Horisont Europa og andre 
programmer; fremhæver betydningen af 
en hurtig vedtagelse af FFR og Next 
Generation EU; mener, at SMV-vinduet i 
programmet for det indre marked bør 
fastholde ambitionsniveauet i 
Parlamentets holdning; understreger 
betydningen af at strømline adgangen til 
EU-midler for mikrovirksomheder og 
SMV'er; 

Or. en

Ændringsforslag 50
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre den fælles digitale portal på 
SMV-venlig vis ved at arbejde tæt sammen 
med regionale og lokale myndigheder og 
ved at sikre let digital adgang til 
oplysninger, procedurer og tjenester, der er 
forbundet med at drive virksomhed på 

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre den fælles digitale portal på 
SMV-venlig vis ved at arbejde tæt sammen 
med regionale og lokale myndigheder samt 
med de øvrige medlemsstater og ved at 
sikre let digital adgang til oplysninger, 
procedurer og tjenester, der er forbundet 
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tværs af grænserne, herunder rådgivning 
om offentligt udbud og finansieringskilder;

med at drive virksomhed på tværs af 
grænserne, herunder rådgivning om 
offentligt udbud og finansieringskilder;

Or. en

Ændringsforslag 51
Marcel Kolaja

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre den fælles digitale portal på 
SMV-venlig vis ved at arbejde tæt sammen 
med regionale og lokale myndigheder og 
ved at sikre let digital adgang til 
oplysninger, procedurer og tjenester, der er 
forbundet med at drive virksomhed på 
tværs af grænserne, herunder rådgivning 
om offentligt udbud og finansieringskilder;

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre den fælles digitale portal på 
SMV-venlig vis ved at arbejde tæt sammen 
med regionale og lokale myndigheder og 
ved at sikre let digital adgang til 
oplysninger, procedurer, assistance og 
tjenester, der er forbundet med at drive 
virksomhed på tværs af grænserne, 
herunder rådgivning om offentligt udbud 
og finansieringskilder;

Or. en

Ændringsforslag 52
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre den fælles digitale portal på 
SMV-venlig vis ved at arbejde tæt sammen 
med regionale og lokale myndigheder og 
ved at sikre let digital adgang til 
oplysninger, procedurer og tjenester, der er 

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre den fælles digitale portal på 
SMV-venlig vis ved at arbejde tæt sammen 
med regionale og lokale myndigheder og 
ved at sikre let digital adgang til 
oplysninger, procedurer og tjenester, der er 
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forbundet med at drive virksomhed på 
tværs af grænserne, herunder rådgivning 
om offentligt udbud og finansieringskilder;

forbundet med at drive virksomhed på 
tværs af grænserne, herunder rådgivning 
om offentligt udbud og finansieringskilder; 
påskønner SMV-repræsentantsystemet, 
som skal sikre, at der i højere grad tages 
hensyn til slutbrugeren i fremtidig 
lovgivning; foreslår imidlertid en kritisk 
vurdering af dets udnævnelsesproces og 
funktionsmåde med henblik på at 
afhjælpe potentielle svagheder og sikre, at 
det fungerer effektivt i alle medlemsstater 
og i konstant koordinering med de 
relevante erhvervsorganisationer og 
interessenter;

Or. en

Ændringsforslag 53
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre den fælles digitale portal på 
SMV-venlig vis ved at arbejde tæt sammen 
med regionale og lokale myndigheder og 
ved at sikre let digital adgang til 
oplysninger, procedurer og tjenester, der er 
forbundet med at drive virksomhed på 
tværs af grænserne, herunder rådgivning 
om offentligt udbud og finansieringskilder;

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre den fælles digitale portal på 
SMV-venlig vis ved at arbejde tæt sammen 
med regionale og lokale myndigheder og 
ved at sikre let digital adgang til 
oplysninger, procedurer og tjenester, der er 
forbundet med at drive virksomhed på 
tværs af grænserne, herunder rådgivning 
om offentligt udbud og finansieringskilder; 
påpeger i den forbindelse, at 
foranstaltninger såsom den udvidede 
digitalisering af forholdet mellem stat og 
virksomheder og interoperabiliteten 
mellem statslige databanker er 
presserende tiltag, som ikke længere kan 
udsættes;

Or. it
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Ændringsforslag 54
Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a.  mener, at der er behov for at støtte 
SMV'er med at få bedre adgang til det 
indre marked og innovation;

Or. en

Ændringsforslag 55
Kosma Złotowski

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger behovet for at 
anvende den europæiske platform for 
offentlige indkøb (EU GovTech) til nøje at 
overvåge situationen med hensyn til 
SMV'ers deltagelse i udbudsrunder i hele 
EU og på grundlag heraf fastlægge god 
praksis og yderligere lovgivningsmæssige 
standarder;

Or. en

Ændringsforslag 56
Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. påpeger vigtigheden af, at SMV'er 
har adgang til information og kurser 
vedrørende den rolle, som digitaliseringen 
kan spille i deres aktiviteter;
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Or. en

Ændringsforslag 57
Kosma Złotowski

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. opfordrer Kommissionen til i 2020 
at iværksætte det europæiske GovTech-
initiativ og et mindre pilotprojekt for at 
fremme bedste praksis med hensyn til at 
skabe en synergieffekt mellem regeringer, 
startups og digitale SMV'er og fremme 
brugen blandt to eller flere medlemsstater 
af et grænseoverskridende redskab til 
fremme af lige markedsadgang for 
europæiske digitale SMV'er;

Or. en

Ændringsforslag 58
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer medlemsstaterne til at 
forenkle udbudsprocedurerne ved at 
anvende fleksibiliteten i EU's nye 
udbudsramme og til at forbedre SMV'ernes 
muligheder ved at anvende digitale 
værktøjer og platforme til at udvide 
grænseoverskridende udbud; understreger, 
at grønne offentlige udbud kan yde et 
vigtigt bidrag til at opbygge en bæredygtig 
økonomi;

6. opfordrer medlemsstaterne til at 
forenkle udbudsprocedurerne ved at 
anvende fleksibiliteten i EU's nye 
udbudsramme og til at forbedre SMV'ernes 
muligheder, herunder ved at eliminere 
skævheder i adgangen til offentlige 
udbudskontrakter samt diskriminerede, 
urimelig eller ikke-objektiv adfærd fra de 
ordregivende myndigheders side, samt ved 
at anvende digitale værktøjer og platforme 
til bl.a. at udvide grænseoverskridende 
udbud; understreger, at grønne offentlige 
udbud kan yde et vigtigt bidrag til at 
opbygge en bæredygtig økonomi, ved at 



AM\1210004DA.docx 35/49 PE655.651v01-00

DA

man, bl.a. med henblik på miljømæssig 
bæredygtighed, anvender såkaldte Km0-
kontrakter, der begunstiger lokale 
virksomheder, og dermed bygger på den 
europæiske lovgivning om landbrug og 
korte forsyningskæder; påpeger, at dette 
også kan gøres ved at reservere mindst 
50% af de offentlige udbud for 
mikrovirksomheder og små virksomheder, 
der har deres registrerede og 
driftsmæssige hovedkvarter i nærheden af 
det sted, hvor kontrakten skal udføres, for 
så vidt angår ydelser, som ikke har et 
grænseoverskridende element, og hvis 
værdi ligger under tærsklen på 
150,000 EUR;

Or. it

Ændringsforslag 59
Marcel Kolaja

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer medlemsstaterne til at 
forenkle udbudsprocedurerne ved at 
anvende fleksibiliteten i EU's nye 
udbudsramme og til at forbedre SMV'ernes 
muligheder ved at anvende digitale 
værktøjer og platforme til at udvide 
grænseoverskridende udbud; understreger, 
at grønne offentlige udbud kan yde et 
vigtigt bidrag til at opbygge en bæredygtig 
økonomi;

6. opfordrer medlemsstaterne til at 
forenkle udbudsprocedurerne ved at 
anvende fleksibiliteten i EU's nye 
udbudsramme og til at forbedre SMV'ernes 
muligheder ved at anvende digitale 
værktøjer og platforme til at udvide 
grænseoverskridende udbud; understreger, 
at grønne offentlige udbud er et strategisk 
redskab til at fremme bæredygtige 
produktions- og forbrugsmønstre og 
samtidig støtte innovation blandt SMV'er, 
og opfordrer til, at der fastsættes 
obligatoriske minimumsmål for en 
systematisk brug af sociale og 
miljømæssige kriterier; mener, at 
forvaltninger på nationalt og europæisk 
plan er forholdsvis risikosky og ofte 
savner de nødvendige kvalifikationer til at 
indkøbe innovativt; understreger, at den 
offentlige forvaltning bør gå foran med et 
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godt eksempel ved indkøb af produkter og 
tjenesteydelser fra innovative SMV'er i 
offentlige udbudsprocedurer, og minder 
om, at offentligt finansierede koder, der er 
udviklet til den offentlige sektor, bør gøres 
offentligt tilgængelige gratis og via open 
source-softwarelicenser; 

Or. en

Ændringsforslag 60
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Udkast til udtalelse
Punkt 6 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer medlemsstaterne til at 
forenkle udbudsprocedurerne ved at 
anvende fleksibiliteten i EU's nye 
udbudsramme og til at forbedre SMV'ernes 
muligheder ved at anvende digitale 
værktøjer og platforme til at udvide 
grænseoverskridende udbud; understreger, 
at grønne offentlige udbud kan yde et 
vigtigt bidrag til at opbygge en bæredygtig 
økonomi;

6. opfordrer medlemsstaterne til at 
forenkle udbudsprocedurerne ved at 
anvende fleksibiliteten i EU's nye 
udbudsramme og til at forbedre SMV'ernes 
muligheder, herunder muligheden for at 
underopdele udbud i mindre 
delkontrakter og strømline de 
administrative procedurer, samt ved at 
anvende digitale værktøjer og platforme til 
at udvide grænseoverskridende udbud; 
understreger, at grønne offentlige udbud 
kan yde et vigtigt bidrag til at opbygge en 
bæredygtig økonomi;

Or. en

Ændringsforslag 61
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Udkast til udtalelse
Punkt 6
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer medlemsstaterne til at 
forenkle udbudsprocedurerne ved at 
anvende fleksibiliteten i EU's nye 
udbudsramme og til at forbedre SMV'ernes 
muligheder ved at anvende digitale 
værktøjer og platforme til at udvide 
grænseoverskridende udbud; understreger, 
at grønne offentlige udbud kan yde et 
vigtigt bidrag til at opbygge en bæredygtig 
økonomi;

6. opfordrer medlemsstaterne til at 
forenkle udbudsprocedurerne ved at 
anvende fleksibiliteten i EU's nye 
udbudsramme og til at forbedre SMV'ernes 
muligheder ved at anvende digitale 
værktøjer og platforme til at udvide 
grænseoverskridende udbud; understreger, 
at grønne offentlige udbud og en forenklet 
adgang til udbud kan yde et vigtigt bidrag 
til at opbygge en bæredygtig økonomi 
opfordrer til så vidt muligt at foretrække 
europæiske mikrovirksomheder og 
SMV’er i offentlige indkøb;

Or. en

Ændringsforslag 62
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer medlemsstaterne til at 
forenkle udbudsprocedurerne ved at 
anvende fleksibiliteten i EU's nye 
udbudsramme og til at forbedre SMV'ernes 
muligheder ved at anvende digitale 
værktøjer og platforme til at udvide 
grænseoverskridende udbud; understreger, 
at grønne offentlige udbud kan yde et 
vigtigt bidrag til at opbygge en bæredygtig 
økonomi;

6. opfordrer medlemsstaterne til at 
forenkle udbudsprocedurerne ved at 
anvende fleksibiliteten i EU's nye 
udbudsramme og til at forbedre SMV'ernes 
muligheder ved at anvende digitale 
værktøjer og platforme til at udvide 
grænseoverskridende udbud; understreger, 
at grønne offentlige udbud kan yde et 
vigtigt bidrag til at opbygge en bæredygtig 
økonomi; beklager, at kriteriet om laveste 
pris ofte stadig er afgørende i 
udbudsprocedurerne, hvilket ofte er til 
ulempe for SMV'er;

Or. en

Ændringsforslag 63
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
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Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer medlemsstaterne til at 
forenkle udbudsprocedurerne ved at 
anvende fleksibiliteten i EU's nye 
udbudsramme og til at forbedre 
SMV'ernes muligheder ved at 
anvende digitale værktøjer og 
platforme til at udvide 
grænseoverskridende udbud; 
understreger, at grønne offentlige 
udbud kan yde et vigtigt bidrag til at 
opbygge en bæredygtig økonomi;

6. opfordrer medlemsstaterne til at 
forenkle udbudsprocedurerne ved at 
anvende fleksibiliteten i Kommissionens 
nye vejledning inden for EU’s offentlige 
udbudsramme og til at forbedre SMV'ernes 
muligheder på det indre marked ved at 
anvende digitale værktøjer og platforme til 
at udvide grænseoverskridende udbud; 
understreger, at bæredygtige offentlige 
udbud kan yde et vigtigt bidrag til 
omstillingen til en mere bæredygtig 
økonomi, og at SMV'er har brug for den 
rette støtte til at fremme denne omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 64
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger behovet for at øge 
SMV'ernes andel af statslige kontrakter, 
forbedre deres adgang til offentlige 
indkøb og bekæmpe udbudskriterier, som 
indeholder mere vidtgående krav end 
dem, der vedrører de grundlæggende 
elementer i den tjenesteydelse eller de 
varer, der indkøbes, herunder pris, 
kvalitet og bæredygtighed;

Or. en
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Ændringsforslag 65
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 6a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. påpeger, at en række stater og byer 
er i stand til at forbyde eller detailregulere 
de såkaldte digitale platformes aktiviteter; 
understreger det presserende behov for at 
regulere disse platforme på et bredere 
grundlag for at forhindre illoyal 
konkurrence og sikre respekt for 
arbejdstagernes og forbrugernes 
rettigheder og brugernes sikkerhed;

Or. en

Ændringsforslag 66
Kosma Złotowski

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. noterer sig SMV'ernes lave 
deltagelse i offentlige udbud, navnlig af 
grænseoverskridende karakter, idet de 
kun tegner sig for 25 % af værdien af 
grænseoverskridende udbud 
(sammenlignet med 33 % i nationale 
udbud); understreger, at eftersom det 
samlede beløb, der bruges på offentlige 
indkøb i EU, udgør hele 14 % af 
medlemsstaternes samlede BNP, vil en 
forøgelse af SMV'ernes deltagelse i 
udbuddene muligvis udgøre den største 
finansieringsmulighed for digitale 
SMV'er; understreger, at opnåelse af 
dette mål kræver anvendelse af nye 
udbudsmetoder (f.eks. 
projektkonkurrencemodeller) og 
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indførelse af nye redskaber til at omsætte 
dem til praksis;

Or. en

Ændringsforslag 67
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. understreger behovet for en 
betydelig forøgelse af SMV'ernes 
deltagelse i EU's marked for offentlige 
udbud; minder om betydningen af et 
europæisk marked for offentlige udbud 
for SMV'er, der er baseret på udbud af 
begrænset størrelse, som vil give dem 
mulighed for at deltage i 
udbudsproceduren, og hvor reel og fair 
konkurrence mellem markedsaktører kan 
foregå inden for det indre marked; 
understreger endvidere, at det er vigtigt at 
gøre det fælles europæiske 
udbudsdokument (ESPD) mere 
tilgængeligt for SMV'er; opfordrer til, at 
der skabes digitale værktøjer såsom 
platforme til forbedring af adgangen til 
relevant information om offentlige udbud 
for SMV'er;

Or. en

Ændringsforslag 68
Kateřina Konečná

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. mener, at målene i "SMV-
strategien for et bæredygtigt og digitalt 
Europa" fuldt ud bør matches af 
finansielle og andre ressourcer for at 
sætte medlemsstaterne i stand til at 
fremme SMV'ers omstilling til 
bæredygtighed og digitalisering, hvilket er 
særlig vigtigt for de mindst udviklede 
lande og regioner inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken; understreger, at 
sådanne mål ikke må være modstridende, 
men tværtimod skal ledsages af 
foranstaltninger til beskyttelse af 
beskæftigelsen med rettigheder og 
forbedring af arbejdsvilkårene og 
forbrugernes rettigheder i de forskellige 
aktivitetssektorer;

Or. en

Ændringsforslag 69
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. understreger, at forsinkede 
betalinger tegner sig for en fjerdedel af alle 
SMV-konkurser i EU; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til hurtigt at 
medtage stærke overvågnings- og 
håndhævelsesredskaber i direktivet1 om 
forsinket betaling for at sikre og fremme 
hurtige betalinger som en norm i hele det 
indre marked.

7. understreger, at forsinkede 
betalinger tegner sig for en fjerdedel af alle 
SMV-konkurser i EU; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til hurtigt at 
medtage stærke overvågnings- og 
håndhævelsesredskaber i direktivet1 om 
forsinket betaling for at sikre og fremme 
hurtige betalinger som en norm i hele det 
indre marked., herunder gennem aktiv 
brug af traktatbrudsprocedurer i tilfælde, 
hvor direktivet ikke gennemføres korrekt; 
opfordrer til den ende medlemsstaterne til 
at udpege en uafhængig håndhævende 
myndighed med ansvar for at overvåge, at 
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reglerne om forsinket betaling anvendes 
korrekt, og med beføjelse til at pålægge 
sanktioner i tilfælde af forsinket betaling;

__________________________ __________________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/7/EU af 16. februar 2011 om 
bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner (EUT L 48 af 
23.2.2011, s. 1).

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/7/EU af 16. februar 2011 om 
bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner (EUT L 48 af 
23.2.2011, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 70
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. understreger, at forsinkede 
betalinger tegner sig for en fjerdedel af alle 
SMV-konkurser i EU; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til hurtigt at 
medtage stærke overvågnings- og 
håndhævelsesredskaber i direktivet1 om 
forsinket betaling for at sikre og fremme 
hurtige betalinger som en norm i hele det 
indre marked.

7. understreger, at forsinkede 
betalinger tegner sig for en fjerdedel af alle 
SMV-konkurser i EU; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til hurtigt at 
medtage stærke overvågnings- og 
håndhævelsesredskaber i direktivet1 om 
forsinket betaling for at sikre og fremme 
hurtige betalinger som en norm i hele det 
indre marked. opfordrer myndighederne 
på europæisk, nationalt, regionalt og 
lokalt plan til at foregå med et godt 
eksempel ved at betale SMV'er til tiden .

__________________________ __________________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/7/EU af 16. februar 2011 om 
bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner (EUT L 48 af 
23.2.2011, s. 1).

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/7/EU af 16. februar 2011 om 
bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner (EUT L 48 af 
23.2.2011, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 71
Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado 
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López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. understreger, at forsinkede 
betalinger tegner sig for en fjerdedel af alle 
SMV-konkurser i EU; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til hurtigt at 
medtage stærke overvågnings- og 
håndhævelsesredskaber i direktivet1 om 
forsinket betaling for at sikre og fremme 
hurtige betalinger som en norm i hele det 
indre marked.

7. understreger, at forsinkede 
betalinger tegner sig for en fjerdedel af alle 
SMV-konkurser i EU; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til hurtigt at 
medtage stærke overvågnings- og 
håndhævelsesredskaber i direktivet1 om 
forsinket betaling for at sikre og fremme 
hurtige betalinger som en norm, navnlig 
for transaktioner mellem regeringer og 
virksomheder, i hele det indre marked.

_______________________________ __________________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/7/EU af 16. februar 2011 om 
bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner (EUT L 48 af 
23.2.2011, s. 1).

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/7/EU af 16. februar 2011 om 
bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner (EUT L 48 af 
23.2.2011, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 72
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. understreger, at forsinkede 
betalinger tegner sig for en fjerdedel af alle 
SMV-konkurser i EU; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til hurtigt at 
medtage stærke overvågnings- og 
håndhævelsesredskaber i direktivet1 om 
forsinket betaling for at sikre og fremme 
hurtige betalinger som en norm i hele det 
indre marked.

7. understreger, at forsinkede 
betalinger tegner sig for en fjerdedel af alle 
SMV-konkurser i EU, og at situationen 
under pandemien er forværret; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til hurtigt at 
medtage stærke overvågnings- og 
håndhævelsesredskaber i direktivet1 om 
forsinket betaling for at sikre og fremme 
hurtige betalinger som en norm i hele det 
indre marked, bl.a. ved at adressere 
problemet med urimelige 
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betalingsbetingelser og uhæderlig adfærd, 
herunder i B2B-sammenhæng; påpeger, 
at tendensen i retning af kortere 
betalingstider for ny gæld netop i denne 
pandemiperiode bør adresseres mere 
målrettet ved at indføre en direkte og 
universel ordning for udligning af gæld 
og tilgodehavender over for offentlige 
forvaltninger;

_______________________________ _______________________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/7/EU af 16. februar 2011 om 
bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner (EUT L 48 af 
23.2.2011, s. 1).

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/7/EU af 16. februar 2011 om 
bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner (EUT L 48 af 
23.2.2011, s. 1).

Or. it

Ændringsforslag 73
Marcel Kolaja

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. understreger, at forsinkede 
betalinger tegner sig for en fjerdedel af alle 
SMV-konkurser i EU; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til hurtigt at 
medtage stærke overvågnings- og 
håndhævelsesredskaber i direktivet1 om 
forsinket betaling for at sikre og fremme 
hurtige betalinger som en norm i hele det 
indre marked.

7. understreger, at forsinkede 
betalinger tegner sig for en fjerdedel af alle 
SMV-konkurser i EU; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til hurtigt at 
medtage stærke overvågnings- og 
håndhævelsesredskaber i direktivet1 om 
forsinket betaling og til at træffe passende 
bindende foranstaltninger for at styrke 
den nuværende ramme og således sikre og 
fremme hurtige betalinger som en norm i 
hele det indre marked;

_______________________________ __________________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/7/EU af 16. februar 2011 om 
bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner (EUT L 48 af 
23.2.2011, s. 1).

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/7/EU af 16. februar 2011 om 
bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner (EUT L 48 af 
23.2.2011, s. 1).
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Or. en

Ændringsforslag 74
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris Peeters, 
Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. påpeger behovet for at uddybe og 
færdiggøre det indre marked for 
tjenesteydelser, navnlig for SMV'er; 
mener, at kortfristede 
grænseoverskridende tjenesteydelser skal 
undtages fra kravet om en A1-attest for 
ikke at øge fragmenteringen af det indre 
marked for tjenesteydelser;

Or. en

Ændringsforslag 75
Brando Benifei, Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne 
Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose 

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. understreger, at der kun kan 
opnås et bæredygtigt og innovativt indre 
marked, hvis mikrovirksomheder og 
SMV'er kan gennemføre deres omstilling 
til digital og miljømæssig bæredygtighed; 
fremhæver betydningen af effektivt at yde 
støtte af finansiel og ikke-finansiel art til 
mikrovirksomheder og SMV'er i alle 
medlemsstater; hilser i denne forbindelse 
udviklingen af digitale 
innovationsknudepunkter samt Enterprise 
Europe Networks (EEN) velkommen; 
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anbefaler en øget koordinering mellem 
det nationale og europæiske niveau samt 
en øget inddragelse af lokale SMV-
sammenslutninger; opfordrer 
Kommissionen til at hjælpe 
mikrovirksomheder og SMV'er med at 
drage fordel af de forskellige initiativer, 
der indgår i den europæiske grønne pagt, 
industristrategien og meddelelsen om 
"Udformning af Europas digitale 
fremtid", eftersom digitalisering og 
bæredygtighed udgør vigtige 
vækstmuligheder for dem; påpeger 
behovet for at integrere SMV-aspektet i 
alle EU-politikker.

Or. en

Ændringsforslag 76
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. opfordrer Kommissionen til at 
lægge større vægt på EU-SMV-
repræsentantens rolle i forhold til den 
SMV-repræsentant, der blev indført med 
SBA; finder, at oprettelsen af en særlig 
SMV-repræsentant er en vigtig 
ledsageforanstaltning til politikker til 
gavn for disse, i det omfang 
repræsentanten spiller en effektiv rolle 
som overvågningsinstans og drivkraft for 
deres gennemførelse; mener, at 
udnævnelsen af en europæisk 
repræsentant bør ske i samråd med de 
europæiske arbejdsmarkedsparter, som 
vedkommende skal være i løbende kontakt 
med; påpeger, at EU's SMV-repræsentant 
rent faktisk skal sikre gennemførelsen af 
den europæiske strategi og anvendelsen af 
"tænk småt først"-princippet i alle EU's 
politikker; påpeger, at det samtidig er 
nødvendigt, at de nationale SMV-



AM\1210004DA.docx 47/49 PE655.651v01-00

DA

repræsentanter dokumenterer, at de har 
etableret en struktureret og løbende dialog 
med de mest repræsentative nationale 
erhvervssammenslutninger med henblik 
på i EU-sammenhæng at kunne yde et 
bidrag baseret på en praktisk og reel 
erfaring, der ligger så tæt som muligt på 
de reelle behov hos mikrovirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder.

Or. it

Ændringsforslag 77
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. understreger betydningen af 
familiedrevne og familieejede 
virksomheder som rygraden i lokale 
økonomier; de skaber velstand og 
arbejdspladser, er lokalt forankrede og 
forbundet til lokalsamfundene; 
understreger, at familieforetagender 
udgør mere end 60 % af alle 
virksomheder i Europa, lige fra firmaer 
med én enkelt ejer til store internationale 
foretagender; hvad enten de er store eller 
små, børsnoterede eller ikkebørsnoterede, 
spiller familievirksomheder en vigtig rolle 
i EU's økonomi;

Or. en

Ændringsforslag 78
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, om der er behov for at indføre 
en europæisk retlig ramme for 
franchising, da mange SMV'er er 
franchisetagere for store multinationale 
selskaber og ofte står i en ulige 
forhandlingsposition med kvælende 
kontraktvilkår;

Or. en

Ændringsforslag 79
Arba Kokalari

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. beklager opsplitningen af det indre 
marked for tjenesteydelser, der forhindrer 
SMV'er i servicesektoren i at drage fuld 
nytte af det europæiske indre marked; 
opfordrer Kommissionen til hurtigt at 
fjerne de resterende handelshindringer, 
der påvirker servicesektoren, så det indre 
markeds fulde potentiale kan frigøres;

Or. en

Ændringsforslag 80
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. påpeger, at midcapselskaber, der 
falder uden for definitionen af SMV'er, 
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bidrager væsentligt til vækst og 
jobskabelse i det indre marked, men får 
for lidt støtte; opfordrer Kommissionen til 
at overveje en revision af den nuværende 
definition af SMV'er og foreslå en 
supplerende særskilt midcap-definition, 
der kan sikre, at især små 
midcapselskaber med 250-499 ansatte 
bedre kan aflastes og promoveres, 
samtidig med at det sikres, at SMV-støtten 
ikke reduceres for de SMV'er, der 
opfylder de nuværende kriterier;

Or. en

Ændringsforslag 81
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. bifalder definitionen af SMV'er i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF i 
udgaven af 6. maj 2003 og opfordrer 
derfor til at bevare denne definition i EU-
lovgivningen og sikre, at den fortolkes 
ensartet i alle medlemsstater. 

Or. en


