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Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Skäl 1a nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Små och medelstora företag är 
ryggraden i den europeiska ekonomin och 
utgör 99 procent av företagen i EU.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Skäl 1b (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. De europeiska små och medelstora 
företagen står just nu inför större 
utmaningar än någonsin tidigare på 
grund av covid-19-krisen, som hotar deras 
själva existens.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Skäl 1c (nytt)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1c. Hittills har endast 17 procent av de 
små och medelstora företagen 
framgångsrikt integrerat digital teknik i 
sina företag, och digitaliseringen är 
avgörande för en stark ekonomisk tillväxt 
och skapandet av arbetstillfällen på den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Skäl 1d (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1d. 78 procent av de små och 
medelstora företagen ser administrativa 
kostnader som ett av de största hindren 
för sin framtida tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
strategin för små och medelstora företag 
och delar kommissionens åsikt att de små 

1. Europaparlamentet välkomnar 
varmt strategin för små och medelstora 
företag och delar kommissionens åsikt att 
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och medelstora företagen är väsentliga för 
den europeiska ekonomin.

de små och medelstora företagen är 
ryggraden i den europeiska ekonomin och 
helt nödvändiga för ekonomisk tillväxt 
och jobbskapande och för en stark och 
välfungerande inre marknad. 
Kommissionen uppmuntras att snabbt ta 
fler initiativ för att på lämpligt sätt stödja 
små och medelstora företag i EU, i syfte 
att ta itu med både de kortsiktiga 
konsekvenserna av krisen och de 
långsiktiga utmaningarna, såsom 
digitaliseringen och övergången till en 
mer hållbar inre marknad.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
strategin för små och medelstora företag 
och delar kommissionens åsikt att de små 
och medelstora företagen är väsentliga för 
den europeiska ekonomin.

1. Europaparlamentet välkomnar 
strategin för små och medelstora företag 
och delar kommissionens åsikt att de små 
och medelstora företagen är väsentliga för 
den europeiska ekonomin, eftersom de 
spelar en central roll för den ekonomiska 
återhämtningen och för EU:s digitala och 
hållbara omställning. Parlamentet 
framhåller att denna strategi måste gå 
hand i hand med industristrategin. 
Parlamentet konstaterar att den antogs 
före covid-19-krisen. Kommissionen 
uppmanas därför att se över strategin mot 
bakgrund av lärdomarna från krisen och 
av återhämtningspaketet, och att snabbt 
revidera den om så behövs.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Marcel Kolaja

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
strategin för små och medelstora företag 
och delar kommissionens åsikt att de små 
och medelstora företagen är väsentliga för 
den europeiska ekonomin.

1. Europaparlamentet välkomnar 
strategin för små och medelstora företag 
och delar kommissionens åsikt att de små 
och medelstora företagen är väsentliga för 
den europeiska ekonomin och av central 
betydelse för att åstadkomma den gröna 
och digitala omställningen av EU:s 
ekonomi i överensstämmelse med målen i 
den europeiska gröna given och EU:s 
åtaganden enligt Parisavtalet. 
Parlamentet vidhåller att hållbarhet 
alltjämt ska vara ett av de grundläggande 
målen i relevanta EU-program, så att små 
och medelstora företag kan dra fördel av 
den gröna omställningen när det gäller 
konkurrenskraft, kostnadsminskningar 
och skapande av arbetstillfällen. 
Parlamentet betonar här behovet av en 
ökad budget för att främja ett 
företagsvänligt klimat för små och 
medelstora företag, och upprepar sin 
ståndpunkt ‒ inom den fleråriga 
budgetramens program för den inre 
marknaden ‒ om att anslagen till Cosme 
bör fördubblas. 

Or. en

Ändringsförslag 8
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
strategin för små och medelstora företag 
och delar kommissionens åsikt att de små 

1. Europaparlamentet välkomnar 
strategin för små och medelstora företag 
och delar kommissionens åsikt att de små 
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och medelstora företagen är väsentliga för 
den europeiska ekonomin.

och medelstora företagen är väsentliga för 
den europeiska ekonomin. Även av denna 
anledning anser parlamentet att den 
nuvarande definitionen av små och 
medelstora företag är ändamålsenlig.

Or. it

Ändringsförslag 9
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
genomförandet av strategin för små och 
medelstora företag bör inriktas på att stödja 
små och medelstora företag för att hjälpa 
dem att överleva, eftersom covid-19-krisen 
har utgjort en chock för många små och 
medelstora företag, och upprätthålla sin 
roll i européernas vardag.

2. Europaparlamentet betonar att 
genomförandet av strategin för små och 
medelstora företag bör inriktas på att stödja 
små och medelstora företag och reagera på 
covid-19. Mikroföretag och små och 
medelstora företag bör betraktas som en 
mycket viktig tillgång i omställningen 
efter covid-19.

Or. en

Ändringsförslag 10
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 2 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
genomförandet av strategin för små och 
medelstora företag bör inriktas på att stödja 
små och medelstora företag för att hjälpa 
dem att överleva, eftersom covid-19-krisen 
har utgjort en chock för många små och 
medelstora företag, och upprätthålla sin 
roll i européernas vardag.

2. Europaparlamentet betonar att 
strategin överhuvudtaget inte tar upp 
covid-19 och den nödsituation som 
mikroföretag och småföretag nu befinner 
sig i. I detta avseende vore det lämpligt att 
se över strategin och att då ta hänsyn till 
pandemins effekter på europeiska små 
och medelstora företag. Genomförandet av 



PE655.651v01-00 8/52 AM\1210004SV.docx

SV

strategin för små och medelstora företag 
bör inriktas på att stödja små och 
medelstora företag för att hjälpa dem att 
överleva, eftersom covid-19-krisen har 
utgjort en chock för många små och 
medelstora företag, och upprätthålla sin 
roll i européernas vardag.

Or. it

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
genomförandet av strategin för små och 
medelstora företag bör inriktas på att stödja 
små och medelstora företag för att hjälpa 
dem att överleva, eftersom covid-19-krisen 
har utgjort en chock för många små och 
medelstora företag, och upprätthålla sin 
roll i européernas vardag.

2. Europaparlamentet understryker att 
covid-19-krisen har varit ett dråpslag mot 
många små och medelstora företag och 
deras roll i européernas vardag och att 
den i flera fall har hotat deras själva 
existens. Parlamentet betonar att 
genomförandet av strategin för små och 
medelstora företag bör inriktas inte bara på 
att hjälpa mikroföretag och små och 
medelstora företag att förhindra 
nedläggningar, säkerställa sin fortlevnad, 
upprätthålla driftskontinuiteten och 
främja sin motståndskraft, utan också på 
att bedöma och återställa störda 
leveranskedjor för att uppmuntra 
företagens integrering i industriella 
ekosystem och därigenom hjälpa dem att 
tillvarata möjligheterna till tillväxt. 
Parlamentet påminner om att små och 
medelstora företag redan stod inför 
svårigheter på grund av krisen, särskilt 
när det gäller tillgång till finansiering, 
information och marknader. Parlamentet 
betonar därför hur viktigt det är att anta 
en ambitiös strategi för att se till att små 
och medelstora företag kan återhämta sig 
och utöka sin verksamhet.
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Or. en

Ändringsförslag 12
Marcel Kolaja

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
genomförandet av strategin för små och 
medelstora företag bör inriktas på att stödja 
små och medelstora företag för att hjälpa 
dem att överleva, eftersom covid-19-krisen 
har utgjort en chock för många små och 
medelstora företag, och upprätthålla sin 
roll i européernas vardag.

2. Europaparlamentet betonar att 
genomförandet av strategin för små och 
medelstora företag bör inriktas på att stödja 
små och medelstora företag för att hjälpa 
dem att överleva och skapa ett 
möjliggörande regelverk och mer 
rådgivning och tekniskt stöd samtidigt 
som man ytterligare främjar innovativa 
och hållbara lösningar. Parlamentet ser 
gärna att dessa företags tillgång till 
finansiering underlättas så mycket som 
möjligt, bland annat genom smidig 
tillgång till FoU-medel, och att det 
tillhandahålls ökat tekniskt stöd, t.ex. i 
form av förstärkta gemensamma 
kontaktpunkter och förenklade och 
lättillgängliga regelmässiga och 
administrativa förfaranden, i syfte att 
påskynda och tillvarata den gröna och 
digitala omställningen, eftersom covid-19-
krisen har utgjort en chock för många små 
och medelstora företag och deras roll i 
européernas vardag, även i form av 
förmånliga lån eller bankgarantier.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
genomförandet av strategin för små och 
medelstora företag bör inriktas på att stödja 
små och medelstora företag för att hjälpa 
dem att överleva, eftersom covid-19-krisen 
har utgjort en chock för många små och 
medelstora företag, och upprätthålla sin 
roll i européernas vardag.

2. Europaparlamentet betonar att 
genomförandet av strategin för små och 
medelstora företag bör inriktas framför allt 
på att stödja små och medelstora företag 
för att hjälpa dem att överleva och göra det 
möjligt för dem att till fullo återhämta sig 
och växa till, eftersom covid-19-krisen har 
utgjort en chock för många små och 
medelstora företag och deras avgörande 
roll i européernas vardag. Parlamentet 
understryker att åtgärder också bör vidtas 
för att stödja små och medelstora företags 
expansion och för att öka deras 
gränsöverskridande verksamhet, i syfte att 
dra full nytta av den inre marknaden. 
Parlamentet påminner om att ytterligare 
åtgärder bör vidtas för att skydda små och 
medelstora företag från otillbörlig 
konkurrens från globala aktörer från 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet framhåller att 
små och medelstora företag i 
gränsområden drabbas hårdare av 
stängningar av de inre gränserna på 
grund av covid-19-krisen och att EU:s 
inre marknad så snart som möjligt måste 
bli fullt fungerande igen. I kristider måste 
fri rörlighet för viktiga varor och tjänster 
garanteras på den inre marknaden. 
Kommissionen uppmanas att snabbt 
föreslå nya permanenta redskap för att 
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undvika eventuella störningar på den inre 
marknaden om det uppstår en andra kris 
och att ta hänsyn till de små och 
medelstora företagens särskilda behov.

Or. en

Ändringsförslag 15
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att 
strategin för små och medelstora företag 
bör gå hand i hand med den europeiska 
industristrategin, så att det enklare kan 
vidtas nya politiska åtgärder som främjar 
dessa företags internationalisering och 
säkerställer deras fulla delaktighet och 
som samtidigt främjar ekonomisk tillväxt 
och skapande av arbetstillfällen på den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 16
Kosma Złotowski

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet konstaterar att 
upprätthållandet av de små och 
medelstora företagens existens redan är 
föremål för medlemsstaters enskilda 
politiska åtgärder som i många fall redan 
har godkänts av kommissionen som 
statligt stöd. Genomförandet av strategin 
bör därför vara en kompletterande åtgärd 
och ta hänsyn till den chock som covid-
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19-krisen har inneburit för många små 
och medelstora företag. Sektorn bör alltså 
inte åläggas några nya bördor inom den 
närmaste framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 17
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet välkomnar att 
det bland de åtgärder som pekats ut av 
kommissionen har tagits med en åtgärd 
om hur man kan skapa en gynnsam miljö 
för mikroföretag och små och medelstora 
företag. Att främja ett generationsskifte i 
traditionella hantverksföretag, som i vissa 
fall löper risk för utrotning, kan inte bara 
vara ett effektivt sätt att uppmuntra 
egenföretagande, utan också ett sätt att 
främja Europas eget kunskapsarv och 
dess egna traditioner och dess eget 
kunnande på hantverksområdet. Det 
skulle vara lämpligt att skapa incitament 
för generationsövergripande projekt som 
kan förena hantverkartraditionen med 
digitaliseringen genom att involvera unga 
människor i slutet av utbildningen.

Or. it

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet framhåller att 
en förbättrad tillgång till finansiering och 
likviditet är nödvändig för att stödja små 
och medelstora företag, och att EU-medel 
tillsammans med nationella åtgärder 
behövs för att göra det möjligt för företag 
att åtgärda likviditetsunderskott orsakade 
av krisen. Parlamentet poängterar att små 
och medelstora företag behöver stöd för 
att kompensera för intäktsförluster, 
finansiera fasta kostnader och undvika 
konkurser. Parlamentet efterlyser stöd till 
en eventuell tillgång till olika finansiella 
resurser för små och medelstora företag, 
så att dessa företag inte blir beroende av 
enbart banksystemet, utan också 
överväger att använda andra medel, t.ex. 
private equity och crowdfunding.

Or. en

Ändringsförslag 19
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

Förslag till yttrande
Punkt 2c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2c. Europaparlamentet efterlyser en 
synkronisering av alla 
finansieringsverktyg som syftar till att 
stödja små och medelstora företag på den 
inre marknaden. Parlamentet vidhåller att 
program som är avgörande för de små 
och medelstora företagens 
konkurrenskraft, utveckling och 
motståndskraft mot krisen måste tas med i 
nästa fleråriga budgetram och att det 
behövs garantier för den nödvändiga 
finansieringsnivån för dessa program. 
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Stödsystemen i samband med covid-19 bör 
vara skräddarsydda för att möta 
utmaningarna i de olika berörda 
sektorerna och för att samordna EU-
finansieringen med nationella och 
regionala initiativ. Finansieringen av 
återhämtningen måste också beakta de 
tilläggskostnader som framför allt små 
och medelstora företag kan råka ut för 
när de iakttar ytterligare 
säkerhetsbestämmelser under och efter 
krisen. Europeiska investeringsbanken 
måste också fortsätta att framför allt 
stödja små och medelstora företag som ett 
led i strategin för hållbar finansiering. 

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att små 
och medelstora företag bör belastas så lite 
som möjligt och uppmanar kommissionen 
att använda kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
att den inre marknaden gagnar alla 
företag och konsumenter och för att 
motverka överreglering och andra 
regleringsmässiga restriktioner.

3. Europaparlamentet noterar att 
mikroföretag och små och medelstora 
företag bör åläggas proportionerliga 
åtaganden som tar hänsyn till deras 
särdrag och sektoriella kännetecken. 
Parlamentet påminner om att testet för 
små och medelstora företag kan vara ett 
värdefullt redskap i detta hänseende. 
Parlamentet uppmuntrar kommissionen att 
använda kraftfulla verkställighetsåtgärder 
för att begränsa fragmenteringen av 
marknaden, ta itu med social dumpning 
och skattedumpning, undanröja 
omotiverade marknadshinder och 
säkerställa lika villkor för en rättvis inre 
marknad som gagnar alla företag och 
konsumenter.

Or. en
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Ändringsförslag 21
Marcel Kolaja

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att små 
och medelstora företag bör belastas så lite 
som möjligt och uppmanar kommissionen 
att använda kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
att den inre marknaden gagnar alla företag 
och konsumenter och för att motverka 
överreglering och andra 
regleringsmässiga restriktioner.

3. Europaparlamentet vidhåller att 
små och medelstora företag bör erhålla 
riktat stöd – dvs. tekniskt och 
administrativt stöd samt kompetensstöd – 
när de genomför EU:s regelverk i syfte att 
säkerställa efterlevnad av bestämmelserna 
på den inre marknaden och samtidigt 
reducera den administrativa bördan till ett 
minimum, inklusive hotet om aggressiva 
patenttvister. Parlamentet uppmuntrar 
kommissionen att använda kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
att den inre marknaden gagnar alla företag 
och konsumenter. Parlamentet begär att 
kommissionen ska ägna mer 
uppmärksamhet åt att bekämpa otillbörlig 
marknadspraxis på den inre marknaden 
och förbättra skyddet av små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att små 
och medelstora företag bör belastas så lite 
som möjligt och uppmanar kommissionen 
att använda kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 

3. Europaparlamentet noterar att små 
och medelstora företag inte bör belastas 
och uppmuntrar kommissionen att 
använda kraftfulla verkställighetsåtgärder 
för att säkerställa att den inre marknaden 



PE655.651v01-00 16/52 AM\1210004SV.docx

SV

att den inre marknaden gagnar alla företag 
och konsumenter och för att motverka 
överreglering och andra regleringsmässiga 
restriktioner.

gagnar alla företag och konsumenter och 
för att motverka överreglering och andra 
regleringsmässiga restriktioner genom att 
använda alla tillgängliga verktyg och 
organ, såsom EU-företrädaren för små 
och medelstora företag och nämnden för 
lagstiftningskontroll, för att skapa lika 
villkor inom gränsöverskridande 
verksamhet på den inre marknaden.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att små 
och medelstora företag bör belastas så lite 
som möjligt och uppmanar kommissionen 
att använda kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
att den inre marknaden gagnar alla företag 
och konsumenter och för att motverka 
överreglering och andra regleringsmässiga 
restriktioner.

3. Europaparlamentet noterar att små 
och medelstora företag bör belastas så lite 
som möjligt och uppmanar kommissionen 
att använda kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
att den inre marknaden gagnar alla företag 
och konsumenter och för att motverka 
överreglering och andra regleringsmässiga 
restriktioner. Inom återhämtningen efter 
covid-19 bör en ytterligare 
marknadsavreglering harmoniseras med 
skyddet av arbetstagarnas rättigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 24
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att små 
och medelstora företag bör belastas så lite 

3. Europaparlamentet noterar att små 
och medelstora företag bör belastas så lite 
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som möjligt och uppmanar kommissionen 
att använda kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
att den inre marknaden gagnar alla företag 
och konsumenter och för att motverka 
överreglering och andra regleringsmässiga 
restriktioner.

som möjligt och uppmanar kommissionen 
att använda kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
att den inre marknaden gagnar alla företag 
och konsumenter och för att motverka 
överreglering och andra regleringsmässiga 
restriktioner. I detta hänseende är det 
viktigt, på såväl europeisk som nationell 
nivå, att konkret tillämpa 
grundprinciperna om ”en ut, en in” – som 
innebär att en regel som införs ska ersätta 
en befintlig regel – och ”förbudet mot s.k. 
gold plating” – dvs. införandet av 
bestämmelser som är mer betungande och 
omfattande än dem som krävs enligt EU:s 
regelverk vid införlivandet i de olika 
rättssystemen (man skulle också kunna 
tala om europeiska ”grundläggande 
miniminivåer”).

Or. it

Ändringsförslag 25
Kateřina Konečná

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att små 
och medelstora företag bör belastas så lite 
som möjligt och uppmanar kommissionen 
att använda kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
att den inre marknaden gagnar alla företag 
och konsumenter och för att motverka 
överreglering och andra 
regleringsmässiga restriktioner.

3. Europaparlamentet noterar att små 
och medelstora företag ofta ställs inför fler 
svårigheter med att genomföra EU-
lagstiftningen, och uppmanar 
eftertryckligen kommissionen att bättre 
stödja små och medelstora företag i detta 
hänseende. Parlamentet uppmuntrar 
kommissionen att använda kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
att den inre marknaden gagnar alla företag 
och konsumenter. Kommissionen 
uppmuntras också att göra ett test för små 
och medelstora företag för att mäta de 
konsekvenser som alla föreslag till ny 
inremarknadslagstiftning kan få för små 
och medelstora företag.
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Or. en

Ändringsförslag 26
Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att små 
och medelstora företag bör belastas så lite 
som möjligt och uppmanar kommissionen 
att använda kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
att den inre marknaden gagnar alla företag 
och konsumenter och för att motverka 
överreglering och andra regleringsmässiga 
restriktioner.

3. Europaparlamentet noterar att små 
och medelstora företag bör belastas så lite 
som möjligt och uppmanar kommissionen 
att använda kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
att den inre marknaden gagnar alla företag 
och konsumenter och för att motverka 
överreglering och andra regleringsmässiga 
restriktioner som kommer att minska 
kostnaderna och underlätta förbättringar 
av de små och medelstora företagens 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 27
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet erkänner 
stödet från den tillfälliga ramen för 
statligt stöd i samband med den kris som 
orsakats av covid-19-pandemin, och 
välkomnar det senaste ändringsförslaget, 
som gör det möjligt för medlemsstaterna 
att erbjuda alla mikroföretag och 
småföretag offentligt stöd. Parlamentet är 
bekymrat över den ojämna fördelningen 
av statsstödet och medlemsstaternas 
tillgång till likviditet och finanspolitiskt 
utrymme, som sannolikt kommer att 
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resultera i konkurrenssnedvridningar och 
skapa otillbörliga konkurrensfördelar och 
eventuella sammanbrott på den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 28
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet konstaterar att 
det behövs särskilda strategier för små 
och medelstora företag, så att de utnyttjar 
digitaliseringen på ett sätt som är 
anpassat efter deras specifika 
omständigheter. Arbetsmarknadens parter 
kan stödja företagen i deras 
ansträngningar för att upprätta 
kompetensplaner i syfte att ta hänsyn till 
pågående och framtida förändringar.

Or. en

Ändringsförslag 29
Marcel Kolaja

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att vid 
sidan av tillgången till finansiering ställs 
de små och medelstora företagen för 
hinder när det gäller kompetens, inklusive 
ledarskapsförmåga, digital kompetens och 
hållbarhetsrelaterad kompetens och 
kunskap. Parlamentet efterlyser särskilda 
program som ska finansieras på EU-nivå 
och nationell nivå för att öka de små och 
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medelstora företagens tillgång till 
utbildning och mentorer. Parlamentet 
tillägger att särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt att främja kvinnligt 
entreprenörskap.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att 
medlemsstaterna bör undvika otillbörlig 
konkurrens på den inre marknaden, 
eftersom en sådan konkurrens allvarligt 
kan påverka mikroföretagen och de små 
och medelstora företagen samt 
konsumenternas rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet efterlyser en 
färdplan för att åstadkomma en rejäl 
minskning av den administrativa börda 
och byråkrati som påverkar små och 
medelstora företag på den inre 
marknaden, i syfte att främja de små och 
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medelstora företagens 
investeringspotential och påskynda EU:s 
ekonomiska återhämtning. Denna 
färdplan bör bland annat 
‒ hjälpa små och medelstora företag att 
bedriva verksamhet över gränserna och 
därigenom dra full nytta av fördelarna 
med den inre marknaden, 
‒ uppmuntra till utökningar av 
verksamheten,
‒ stärka och införliva SMF-dimensionen i 
alla konsekvensbedömningar genom ett 
bindande test för små och medelstora 
företag som utförs i ett tidigt skede av 
konsekvensbedömningen för att analysera 
lagstiftningsförslagens ekonomiska 
effekter, inklusive 
efterlevnadskostnaderna,
‒ tillämpa regeln om ”en in, en ut” på ett 
sådant sätt att man för varje ytterligare 
efterlevnadskostnad som införs genom ny 
lagstiftning reducerar ett motsvarande 
belopp för efterlevnadskostnaden,
‒ minska regelbördan genom konkreta 
mål på EU-nivå och nationell nivå (såsom 
en minskning med 30 procent eller ett 
slopande av 1 000 föråldrade regler och 
föreskrifter), i syfte att skapa ett verkligt 
incitament för små och medelstora företag 
att växa och frodas på EU:s inre 
marknad.

Or. en

Ändringsförslag 32
Kosma Złotowski

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att 
överregleringar är särskilt betungande för 
små och medelstora företag. För att 



PE655.651v01-00 22/52 AM\1210004SV.docx

SV

uppnå målen i strategin bör man därför 
lägga större vikt vid proportionaliteten i 
eventuella nya initiativ.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet framhåller att 
otillbörlig konkurrens, som vanligen 
bedrivs av företag från tredjeländer, i hög 
grad skadar europeiska små och 
medelstora företag, särskilt i samband 
med återhämtningen efter covid-19. 
Effektiva handelspolitiska 
skyddsinstrument bör vara tillgängliga för 
små och medelstora företag och bör göra 
det möjligt att undvika otillbörlig praxis 
från tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 34
Kosma Złotowski

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet betonar att 
små och medelstora företag gynnas mest 
av den fria konkurrensen på den inre 
marknaden. En ökad konkurrenskraft på 
EU-marknaden kommer således att gagna 
sektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet påminner om 
att man i en effektiv ”grön” strategi, som 
är gynnsam för små och medelstora 
företag, bör undvika att lägga extra 
bördor på små och medelstora företag 
samtidigt som man tillåter import från 
tredjeländer som inte respekterar 
frihandeln och ”gröna” standarder.

Or. en

Ändringsförslag 36
Kosma Złotowski

Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet fördömer alla 
försök att använda covid-19-krisen som 
förevändning för protektionistisk praxis 
och överdrivna administrativa bördor för 
små och medelstora företag som är 
verksamma på den inre marknaden, 
särskilt inom sektorn för godstransporter 
på väg. Kommissionen uppmanas att 
agera beslutsamt för att värna friheten att 
tillhandahålla tjänster i EU.

Or. en

Ändringsförslag 37
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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
data spelar en avgörande roll som 
livsnerven i den digitala ekonomin. 
Parlamentet stöder kommissionens arbete 
för att upprätta europeiska dataområden för 
tillförlitliga och säkra datautbyten i syfte 
att öka dataflödet mellan företag och med 
regeringar.

4. Europaparlamentet understryker att 
data spelar en avgörande roll som 
livsnerven i den digitala ekonomin. 
Parlamentet stöder kommissionens arbete 
för att upprätta europeiska dataområden för 
tillförlitliga och säkra datautbyten i syfte 
att öka dataflödet mellan företag och med 
regeringar. Parlamentet understryker att 
små och medelstora företag måste få en 
rimlig del av mervärdet av de data som de 
genererar, och påpekar att 
interoperabilitet och icke-diskriminerande 
tillgång till data, inklusive plattformarnas 
data, är avgörande för att säkerställa lika 
digitala villkor på de inre marknaden och 
framgångsrikt hantera utmaningar och 
möjligheter som har sitt ursprung i 
datadelnings-, datasäkerhets- och 
cybersäkerhetsfrågor på hela den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 38
Marcel Kolaja

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
data spelar en avgörande roll som 
livsnerven i den digitala ekonomin. 
Parlamentet stöder kommissionens arbete 
för att upprätta europeiska dataområden för 
tillförlitliga och säkra datautbyten i syfte 
att öka dataflödet mellan företag och med 

4. Europaparlamentet understryker att 
icke-persondata och överföring av teknik 
från den akademiska världen till små och 
medelstora företag spelar en avgörande 
roll som livsnerven i den digitala 
ekonomin. Parlamentet stöder 
kommissionens arbete för att upprätta 
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regeringar. europeiska dataområden för tillförlitliga 
och säkra utbyten av icke-persondata i 
syfte att öka dataflödet mellan företag, 
icke-statliga organisationer och den 
offentliga sektorn. Parlamentet betonar 
vikten av öppna data och 
kunskapsdelning via öppen teknik för små 
och medelstora företag.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
data spelar en avgörande roll som 
livsnerven i den digitala ekonomin. 
Parlamentet stöder kommissionens arbete 
för att upprätta europeiska dataområden för 
tillförlitliga och säkra datautbyten i syfte 
att öka dataflödet mellan företag och med 
regeringar.

4. Europaparlamentet understryker att 
data spelar en avgörande roll som 
livsnerven i den digitala ekonomin. 
Parlamentet stöder kommissionens arbete 
för att upprätta europeiska dataområden för 
tillförlitliga och säkra datautbyten i syfte 
att öka dataflödet mellan företag och med 
regeringar. Parlamentet påminner om att 
digitala utbildningar och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsprogram för företagare och 
anställda skulle kunna gagna de små och 
medelstora företagens återhämtning och 
främja deras konkurrenskraft på EU-
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
data spelar en avgörande roll som 
livsnerven i den digitala ekonomin. 
Parlamentet stöder kommissionens arbete 
för att upprätta europeiska dataområden för 
tillförlitliga och säkra datautbyten i syfte 
att öka dataflödet mellan företag och med 
regeringar.

4. Europaparlamentet understryker att 
data spelar en avgörande roll som 
livsnerven i den digitala ekonomin. 
Parlamentet påpekar att det finns 
obalanser när det gäller marknadsstyrkan 
och hinder för tillgången till data som 
påverkar de små och medelstora 
företagens utveckling. Parlamentet 
välkomnar i detta hänseende 
datastrategin. Parlamentet stöder 
kommissionens arbete för att främja 
interoperabilitet och upprätta europeiska 
dataområden för tillförlitliga och säkra 
datautbyten i syfte att öka dataflödet 
mellan företag och med regeringar. 
Parlamentet anser att alla produkter och 
tjänster som utvecklas med offentliga 
medel bör publiceras under licenser för 
öppen källkod och vara tillgängliga för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag. Parlamentet betonar den 
strategiska betydelsen av att säkerställa de 
små och medelstora företagens digitala 
omställning, och föreslår därför att 
gemensamma dataområden i EU bör 
utvecklas på ett sätt som främjar små och 
medelstora företag, så att dessa kan få 
tillgång till stora dataset.

Or. en

Ändringsförslag 41
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
data spelar en avgörande roll som 
livsnerven i den digitala ekonomin. 
Parlamentet stöder kommissionens arbete 
för att upprätta europeiska dataområden för 

4. Europaparlamentet understryker att 
data spelar en avgörande roll som 
livsnerven i den digitala ekonomin. 
Parlamentet stöder kommissionens arbete 
för att upprätta europeiska dataområden för 
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tillförlitliga och säkra datautbyten i syfte 
att öka dataflödet mellan företag och med 
regeringar.

tillförlitliga och säkra datautbyten i syfte 
att öka dataflödet mellan företag och med 
regeringar. I samband med en framtida 
satsning på digitalisering efter covid-19 
kommer tillgången till rättssäkra data i 
realtid för små och medelstora företag på 
B2B-området att bli allt viktigare för att 
motverka illojal konkurrens. Förbättrad 
tillgång till data för små och medelstora 
företag bör vara ett centralt inslag i 
genomförandet av den europeiska 
datastrategin. Organisationer som 
företräder mikroföretag och små och 
medelstora företag spelar en avgörande 
roll för att stödja en hållbar och digital 
övergång för små och medelstora företag.

Or. it

Ändringsförslag 42
Kosma Złotowski

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet understryker 
att avancerad omstörtande teknik, såsom 
blockkedja, artificiell intelligens (AI) och 
högpresterande datorsystem dramatiskt 
kan förbättra konkurrenskraften för små 
och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet påpekar att det 
finns ett behov av att underlätta de små 
och medelstora företagens användning av 
artificiell intelligens genom att främja 
skapandet av gränsöverskridande 
allianser av små och medelstora företag 
när det gäller artificiell intelligens i 
strategiska värdekedjor på den inre 
marknaden, och att främja investeringar i 
nästa generation av standarder, verktyg 
och infrastrukturer för lagring och 
bearbetning av data. Parlamentet påpekar 
att det är viktigt att säkerställa de små och 
medelstora företagens tillgång till och 
medvetenhet om IKT-standarder, så att 
det blir möjligt för dem att vara innovativa 
och ta fram fler skräddarsydda lösningar. 

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet påpekar att de 
små och medelstora företagen står inför 
svårigheter när det gäller att skydda sina 
immateriella rättigheter, och att dessa 
svårigheter kan hota företagens 
utveckling. Kommissionen uppmanas att 
öka medvetenheten om immateriella 
rättigheter, utveckla extern rådgivning 
och säkerställa en lämplig efterlevnad.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet framhåller att 
digitaliseringen erbjuder flera fördelar för 
små och medelstora företag, till exempel 
nya möjligheter att tillhandahålla digitala 
tjänster eller produkter och utöka 
marknadstillträdet. Parlamentet påpekar 
att små och medelstora företag i allt högre 
grad utsätts för påtryckningar att anpassa 
sina affärsmodeller i enlighet med detta 
och anamma den digitala teknik som 
krävs för att de ska förbli 
konkurrenskraftiga och attraktiva för 
kunderna, eftersom de implicita 
kostnaderna för utebliven digitalisering 
ökar.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet framhåller att 
uppstartsföretag utgör de små och 
medelstora företag som har störst 
potential att växa inom nya digitala 
sektorer såsom AI, sakernas internet och 
robotteknik. Parlamentet betonar att även 
mikroföretag och andra mycket små 
företag som inte har tillräckliga resurser 
eller tillräcklig infrastruktur för en digital 
omställning måste ha tillgång till 
tillräckliga finansiella resurser och ges 
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adekvat stöd. Parlamentet påminner om 
att även traditionella små och medelstora 
företag som är fokuserade på hållbar 
samhällsutveckling hotas allvarligt av 
krisen inom flera olika sektorer och bör 
stödjas på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet understryker 
e-handelns möjligheter att nå ut till nya 
kunder och marknader när det gäller att 
stödja den ekonomiska återhämtningen 
för mikroföretag och små och medelstora 
företag. Parlamentet lyfter här fram 
mervärdet av lagstiftning såsom 
förordningen om plattformar för företag, 
och begär att den snarast ska genomföras 
och efterlevas. Parlamentet varnar för att 
det inom e-handeln finns en ständig risk 
för otillbörlig konkurrens, även beroende 
på förekomsten av produkter som inte 
uppfyller kraven, olagliga produkter eller 
osäkra produkter på onlinebaserade 
marknadsplatser som riktar sig till 
konsumenter i EU. Parlamentet 
understryker att den framtida rättsakten 
om digitala tjänster kommer att ha en 
nyckelroll i detta hänseende.

Or. en

Ändringsförslag 48
Jordi Cañas
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Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet framhåller 
emellertid att lika tillgång till 
investeringar alltjämt är en utmaning 
inom EU, med tanke på att det i vissa 
medlemsstater är svårare att få tillgång 
till finansiering, vilket leder till skillnader 
i konkurrenskraft mellan små och 
medelstora företag på den inre 
marknaden. Kommissionen uppmanas att 
ta itu med denna skillnad i tillgång till 
finansiering och säkerställa att små och 
medelstora företag konkurrerar på lika 
villkor.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet påpekar 
mervärdet i EU:s program inom den 
fleråriga budgetramen för att stödja 
mikroföretag och små och medelstora 
företag, särskilt 
inremarknadsprogrammet, InvestEU, 
programmet för ett digitalt Europa, 
Horisont Europa och andra program. 
Parlamentet betonar vikten av ett snabbt 
antagande av den fleråriga budgetramen 
och av Next Generation EU. Parlamentet 
anser att delen för små och medelstora 
företag i inremarknadsprogrammet bör 
behålla den ambitionsnivå som stärktes 
genom parlamentets ståndpunkt. 
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Parlamentet framhåller hur viktigt det är 
att förenkla tillgången till EU-medel för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag. 

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra den 
gemensamma digitala ingången på ett sätt 
som främjar små och medelstora företag 
genom att nära samarbeta med regionala 
och lokala myndigheter och genom att 
säkra enkel digital tillgång till information, 
förfaranden och tjänster som är kopplade 
till gränsöverskridande affärsverksamhet, 
inbegripet rådgivning om offentlig 
upphandling och finansieringskällor.

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra den 
gemensamma digitala ingången på ett sätt 
som främjar små och medelstora företag 
genom att nära samarbeta med regionala 
och lokala myndigheter och med andra 
medlemsstater och genom att säkra enkel 
digital tillgång till information, förfaranden 
och tjänster som är kopplade till 
gränsöverskridande affärsverksamhet, 
inbegripet rådgivning om offentlig 
upphandling och finansieringskällor.

Or. en

Ändringsförslag 51
Marcel Kolaja

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra den 
gemensamma digitala ingången på ett sätt 

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra den 
gemensamma digitala ingången på ett sätt 
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som främjar små och medelstora företag 
genom att nära samarbeta med regionala 
och lokala myndigheter och genom att 
säkra enkel digital tillgång till information, 
förfaranden och tjänster som är kopplade 
till gränsöverskridande affärsverksamhet, 
inbegripet rådgivning om offentlig 
upphandling och finansieringskällor.

som främjar små och medelstora företag 
genom att nära samarbeta med regionala 
och lokala myndigheter och genom att 
säkra enkel digital tillgång till information, 
förfaranden, assistans och tjänster som är 
kopplade till gränsöverskridande 
affärsverksamhet, inbegripet rådgivning 
om offentlig upphandling och 
finansieringskällor.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra den 
gemensamma digitala ingången på ett sätt 
som främjar små och medelstora företag 
genom att nära samarbeta med regionala 
och lokala myndigheter och genom att 
säkra enkel digital tillgång till information, 
förfaranden och tjänster som är kopplade 
till gränsöverskridande affärsverksamhet, 
inbegripet rådgivning om offentlig 
upphandling och finansieringskällor.

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra den 
gemensamma digitala ingången på ett sätt 
som främjar små och medelstora företag 
genom att nära samarbeta med regionala 
och lokala myndigheter och genom att 
säkra enkel digital tillgång till information, 
förfaranden och tjänster som är kopplade 
till gränsöverskridande affärsverksamhet, 
inbegripet rådgivning om offentlig 
upphandling och finansieringskällor. 
Parlamentet välkomnar systemet med 
företrädare för små och medelstora 
företag, varigenom slutanvändaren i 
högre grad beaktas i framtida 
lagstiftning. Parlamentet föreslår dock en 
kritisk bedömning av 
utnämningsförfarandet och 
funktionssättet i syfte att åtgärda 
eventuella brister och säkerställa att 
systemet fungerar effektivt i alla 
medlemsstater, i ständigt samråd med de 
relevanta branschorganisationerna och 
intressenterna.
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Or. en

Ändringsförslag 53
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra den 
gemensamma digitala ingången på ett sätt 
som främjar små och medelstora företag 
genom att nära samarbeta med regionala 
och lokala myndigheter och genom att 
säkra enkel digital tillgång till information, 
förfaranden och tjänster som är kopplade 
till gränsöverskridande affärsverksamhet, 
inbegripet rådgivning om offentlig 
upphandling och finansieringskällor.

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra den 
gemensamma digitala ingången på ett sätt 
som främjar små och medelstora företag 
genom att nära samarbeta med regionala 
och lokala myndigheter och genom att 
säkra enkel digital tillgång till information, 
förfaranden och tjänster som är kopplade 
till gränsöverskridande affärsverksamhet, 
inbegripet rådgivning om offentlig 
upphandling och finansieringskällor. Det 
går här inte att skjuta upp brådskande 
åtgärder såsom en omfattande 
digitalisering av förhållandet mellan 
myndigheter och företag. Inte heller får 
man dröja med att säkerställa 
interoperabilitet för myndighetens 
databaser.

Or. it

Ändringsförslag 54
Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att de 
små och medelstora företagen behöver 
stöd för att få större tillgång till den inre 
marknaden och innovation.

Or. en
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Ändringsförslag 55
Kosma Złotowski

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar vikten 
av att använda den europeiska 
plattformen för offentlig upphandling 
GovTech (EU GovTech) för att noga 
övervaka de små och medelstora 
företagens delaktighet i utmaningar på 
upphandlingsområdet inom EU och 
vägleda det efterföljande utarbetandet av 
god praxis och ytterligare 
lagstiftningsstandarder.

Or. en

Ändringsförslag 56
Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet anser att det 
är viktigt för små och medelstora företag 
att ha tillgång till informationsmöten och 
utbildning om digitaliseringens roll i 
deras verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 57
Kosma Złotowski

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att under 2020 lansera det 
europeiska GovTech-initiativet och ett 
småskaligt pilotprojekt för att främja 
bästa praxis när det gäller att skapa 
synergieffekter mellan staten och 
uppstartsföretag och digitala små och 
medelstora företag och för att mellan 
några få medlemsstater underlätta 
användning av ett gränsöverskridande 
verktyg som främjar lika 
marknadstillträde för europeiska digitala 
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 58
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förenkla 
upphandlingsförfarandena genom att 
använda flexibiliteten i EU:s nya 
upphandlingsramar och att öka 
möjligheterna för små och medelstora 
företag genom att använda digitala verktyg 
och plattformar för att utöka den 
gränsöverskridande upphandlingen. 
Parlamentet betonar att miljöanpassad 
offentlig upphandling kan ge ett viktigt 
bidrag till uppbyggnaden av en hållbar 
ekonomi.

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förenkla 
upphandlingsförfarandena genom att 
använda flexibiliteten i EU:s nya 
upphandlingsramar och att öka 
möjligheterna för små och medelstora 
företag genom att undanröja skillnaderna 
i tillträdet till offentliga upphandlingar 
och diskriminerande, oproportionerlig 
eller icke-objektiv behandling från de 
upphandlande myndigheternas sida, 
genom att använda digitala verktyg och 
plattformar bland annat för att utöka den 
gränsöverskridande upphandlingen. 
Parlamentet betonar att miljöanpassad 
offentlig upphandling kan ge ett viktigt 
bidrag till uppbyggnaden av en hållbar 
ekonomi, genom att man främjar lokala 
upphandlingar – även med tanke på 
miljömässig hållbarhet – och erbjuder 
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bonusbaserade kriterier för lokala företag 
och på så sätt lånar från EU:s lagstiftning 
om jordbruket och korta leveranskedjor. 
Parlamentet påpekar att detta också kan 
uppnås genom att man inför en 
minimireserv på 50 % offentlig 
upphandling för mikroföretag och 
småföretag som har sitt säte eller utövar 
sin verksamhet i närheten av de platser 
där kontraktet ska fullgöras, för bygg- och 
anläggningsarbeten som inte är av 
gränsöverskridande karaktär och vars 
kontraktsmässiga värde är lägre än 
tröskelvärdet på 150 000 euro.

Or. it

Ändringsförslag 59
Marcel Kolaja

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förenkla 
upphandlingsförfarandena genom att 
använda flexibiliteten i EU:s nya 
upphandlingsramar och att öka 
möjligheterna för små och medelstora 
företag genom att använda digitala verktyg 
och plattformar för att utöka den 
gränsöverskridande upphandlingen. 
Parlamentet betonar att miljöanpassad 
offentlig upphandling kan ge ett viktigt 
bidrag till uppbyggnaden av en hållbar 
ekonomi.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förenkla upphandlingsförfarandena genom 
att använda flexibiliteten i EU:s nya 
upphandlingsramar och att öka 
möjligheterna för små och medelstora 
företag, bland annat genom att använda 
digitala verktyg och plattformar för att 
utöka den nationella och 
gränsöverskridande upphandlingen. 
Parlamentet betonar att miljöanpassad 
offentlig upphandling är ett strategiskt 
verktyg för att främja hållbara 
produktions- och konsumtionsmönster 
och samtidigt stödja innovation från små 
och medelstora företag, och begär att 
bindande minimimål systematiskt ska 
använda sociala och miljömässiga 
kriterier. Parlamentet anser att nationell 
och europeisk offentlig förvaltning är 
relativt obenägen att ta risker och 
vanligtvis saknar den kompetens som 
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krävs för att skapa innovation. 
Parlamentet framhåller att den offentliga 
förvaltningen bör föregå med gott 
exempel när det gäller att upphandla 
produkter och tjänster från innovativa 
små och medelstora företag via ett 
offentligt upphandlingsförfarande, och 
påminner om att en offentligt finansierad 
kod som utvecklats för den offentliga 
sektorn bör vara offentligt tillgänglig 
inom kostnadsfria licenser för 
programvara med öppen källkod. 

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förenkla 
upphandlingsförfarandena genom att 
använda flexibiliteten i EU:s nya 
upphandlingsramar och att öka 
möjligheterna för små och medelstora 
företag genom att använda digitala verktyg 
och plattformar för att utöka den 
gränsöverskridande upphandlingen. 
Parlamentet betonar att miljöanpassad 
offentlig upphandling kan ge ett viktigt 
bidrag till uppbyggnaden av en hållbar 
ekonomi.

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förenkla 
upphandlingsförfarandena genom att 
använda flexibiliteten i EU:s nya 
upphandlingsramar för att öka 
möjligheterna för små och medelstora 
företag, till exempel möjligheten att dela 
upp upphandlingen i mindre delar och 
förenkla de administrativa förfarandena 
och genom att använda digitala verktyg 
och plattformar för att utöka den 
gränsöverskridande upphandlingen. 
Parlamentet betonar att miljöanpassad 
offentlig upphandling kan ge ett viktigt 
bidrag till uppbyggnaden av en hållbar 
ekonomi.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förenkla 
upphandlingsförfarandena genom att 
använda flexibiliteten i EU:s nya 
upphandlingsramar och att öka 
möjligheterna för små och medelstora 
företag genom att använda digitala verktyg 
och plattformar för att utöka den 
gränsöverskridande upphandlingen. 
Parlamentet betonar att miljöanpassad 
offentlig upphandling kan ge ett viktigt 
bidrag till uppbyggnaden av en hållbar 
ekonomi.

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förenkla 
upphandlingsförfarandena genom att 
använda flexibiliteten i EU:s nya 
upphandlingsramar och att öka 
möjligheterna för små och medelstora 
företag genom att använda digitala verktyg 
och plattformar för att utöka den 
gränsöverskridande upphandlingen. 
Parlamentet betonar att miljöanpassad 
offentlig upphandling och ett förenklat 
tillträde till anbud kan ge ett viktigt bidrag 
till uppbyggnaden av en hållbar ekonomi. 
Parlamentet ser gärna att europeiska 
mikroföretag och små och medelstora 
företag i möjligaste mån ges företräde vid 
offentliga upphandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 62
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förenkla 
upphandlingsförfarandena genom att 
använda flexibiliteten i EU:s nya 
upphandlingsramar och att öka 
möjligheterna för små och medelstora 
företag genom att använda digitala verktyg 
och plattformar för att utöka den 
gränsöverskridande upphandlingen. 
Parlamentet betonar att miljöanpassad 

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förenkla 
upphandlingsförfarandena genom att 
använda flexibiliteten i EU:s nya 
upphandlingsramar och att öka 
möjligheterna för små och medelstora 
företag genom att använda digitala verktyg 
och plattformar för att utöka den 
gränsöverskridande upphandlingen. 
Parlamentet betonar att miljöanpassad 
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offentlig upphandling kan ge ett viktigt 
bidrag till uppbyggnaden av en hållbar 
ekonomi.

offentlig upphandling kan ge ett viktigt 
bidrag till uppbyggnaden av en hållbar 
ekonomi. Parlamentet beklagar att ”lägst 
pris”-kriteriet alltjämt ofta är avgörande i 
upphandlingsförfaranden, vilket ofta 
missgynnar små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 63
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

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förenkla 
upphandlingsförfarandena genom att 
använda flexibiliteten i EU:s nya 
upphandlingsramar och att öka 
möjligheterna för små och 
medelstora företag genom att 
använda digitala verktyg och 
plattformar för att utöka den 
gränsöverskridande upphandlingen. 
Parlamentet betonar att 
miljöanpassad offentlig upphandling 
kan ge ett viktigt bidrag till 
uppbyggnaden av en hållbar 
ekonomi.

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förenkla 
upphandlingsförfarandena genom att 
använda flexibiliteten i kommissionens 
nya vägledning inom EU:s ramar för 
offentlig upphandling och att öka 
möjligheterna för små och medelstora 
företag på den inre marknaden genom att 
använda digitala verktyg och plattformar 
för att utöka den gränsöverskridande 
upphandlingen. Parlamentet betonar att en 
hållbar offentlig upphandling kan ge ett 
viktigt bidrag till övergången till en mer 
hållbar ekonomi och att små och 
medelstora företag behöver lämpligt stöd 
för att kunna genomföra denna övergång.

Or. en

Ändringsförslag 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
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Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet framhåller 
hur viktigt det är att öka de små och 
medelstora företagens andel av de 
offentliga kontrakten genom att öka deras 
tillträde till offentliga upphandlingar och 
bekämpa upphandlingskriterier som 
ställer upp andra krav än de 
grundläggande komponenterna i den 
förvärvade varan eller tjänsten, såsom 
priset, kvaliteten och hållbarheten.

Or. en

Ändringsförslag 65
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet är medvetet 
om att flera stater och städer kan förbjuda 
eller allvarligt begränsa de så kallade 
digitala plattformarnas verksamhet. 
Parlamentet betonar att det snarast 
behövs en mer omfattande reglering av 
dessa plattformar för att förhindra illojal 
konkurrens och säkerställa att 
arbetstagarnas och konsumenternas 
rättigheter och användarnas säkerhet 
respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 66
Kosma Złotowski

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet konstaterar att 
små och medelstora företag i liten 
utsträckning deltar i offentlig 
upphandling, särskilt över gränserna, där 
de står för bara 25 procent av värdet inom 
gränsöverskridande upphandling (jämfört 
med 33 procent i hemlandet). När de 
kombinerade upphandlingskostnaderna 
inom EU uppgår till 14 procent av 
medlemsstaternas kombinerade BNP kan 
en ökning av de små och medelstora 
företagens deltagande i upphandlingar 
utgöra den största 
investeringsmöjligheten för digitala små 
och medelstora företag. Parlamentet 
betonar att man för att uppnå detta mål 
måste använda nya upphandlingsmetoder 
(exempelvis 
formgivningstävlingsmodeller) och inrätta 
nya verktyg för att omsätta dem i 
praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet understryker 
behovet av att kraftigt öka de små och 
medelstora företagens deltagande i EU:s 
marknad för offentlig upphandling. 
Parlamentet påminner om hur viktigt det 
är med en europeisk offentlig 
upphandlingsmarknad för små och 
medelstora företag som är baserad på 
medelstora anbud. Denna marknad bör 
göra det möjligt för företagen att delta i 
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upphandlingsprocessen och säkerställa en 
verklig och sund konkurrens mellan 
marknadsaktörerna på den inre 
marknaden. Vidare understryker 
parlamentet att det är viktigt att göra det 
europeiska enhetliga 
upphandlingsdokumentet mer tillgängligt 
för små och medelstora företag. 
Parlamentet efterlyser digitala verktyg 
såsom plattformar för att förbättra 
tillgången till relevanta uppgifter om 
offentliga upphandlingar för små och 
medelstora företag. 

Or. en

Ändringsförslag 68
Kateřina Konečná

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet anser att 
målen för ”SMF-strategin för ett hållbart 
och digitalt EU” fullt ut bör matchas av 
finansiella och andra medel som gör det 
möjligt för medlemsstaterna för att främja 
de små och medelstora företagens 
övergång till hållbarhet och digitalisering, 
vilket är särskilt viktigt för mindre 
utvecklade länder och regioner i samband 
med sammanhållningspolitiken. 
Parlamentet betonar att dessa mål inte får 
strida mot varandra, utan i stället måste 
åtföljas av åtgärder för att skydda 
sysselsättningen med rättigheter och 
förbättrade arbetsvillkor samt 
konsumenträttigheter inom de olika 
verksamhetsområdena.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet understryker att 
sena betalningar står för en fjärdedel av 
alla konkurser bland små och medelstora 
företag i EU. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att snabbt införa 
kraftfulla övervaknings- och 
genomförandeverktyg i direktivet om sena 
betalningar1 för att säkerställa och främja 
snabba betalningar som en norm på hela 
den inre marknaden.

7. Europaparlamentet understryker att 
sena betalningar står för en fjärdedel av 
alla konkurser bland små och medelstora 
företag i EU. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att snabbt införa 
kraftfulla övervaknings- och 
genomförandeverktyg i direktivet om sena 
betalningar1 för att säkerställa och främja 
snabba betalningar som en norm på hela 
den inre marknaden, bland annat genom 
en aktiv användning av 
överträdelseförfaranden i de fall där 
direktivet inte har genomförts ordentligt. I 
detta syfte uppmuntras medlemsstaterna 
att tillsätta en oberoende 
tillsynsmyndighet med ansvar för att 
övervaka en korrekt tillämpning av 
reglerna för sena betalningar och med 
uppdrag att ålägga påföljder vid sena 
betalningar. 

__________________________ __________________________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om 
bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner (EUT L 48, 
23.2.2011, s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om 
bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner (EUT L 48, 
23.2.2011, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 70
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till yttrande
Punkt 7
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet understryker att 
sena betalningar står för en fjärdedel av 
alla konkurser bland små och medelstora 
företag i EU. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att snabbt införa 
kraftfulla övervaknings- och 
genomförandeverktyg i direktivet om sena 
betalningar1 för att säkerställa och främja 
snabba betalningar som en norm på hela 
den inre marknaden.

7. Europaparlamentet understryker att 
sena betalningar står för en fjärdedel av 
alla konkurser bland små och medelstora 
företag i EU. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att snabbt införa 
kraftfulla övervaknings- och 
genomförandeverktyg i direktivet om sena 
betalningar1 för att säkerställa och främja 
snabba betalningar som en norm på hela 
den inre marknaden. Myndigheter på 
europeisk, nationell, regional och lokal 
nivå uppmanas att föregå med gott 
exempel genom att betala små och 
medelstora företag i tid.

__________________________ __________________________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om 
bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner (EUT L 48, 
23.2.2011, s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om 
bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner (EUT L 48, 
23.2.2011, s. 1).

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet understryker att 
sena betalningar står för en fjärdedel av 
alla konkurser bland små och medelstora 
företag i EU. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att snabbt införa 
kraftfulla övervaknings- och 
genomförandeverktyg i direktivet om sena 
betalningar1 för att säkerställa och främja 
snabba betalningar som en norm på hela 
den inre marknaden.

7. Europaparlamentet understryker att 
sena betalningar står för en fjärdedel av 
alla konkurser bland små och medelstora 
företag i EU. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att snabbt införa 
kraftfulla övervaknings- och 
genomförandeverktyg i direktivet om sena 
betalningar1 för att säkerställa och främja 
snabba betalningar som en norm, särskilt 
för transaktioner mellan myndigheter och 



PE655.651v01-00 46/52 AM\1210004SV.docx

SV

företag, på hela den inre marknaden.

_______________________________ __________________________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om 
bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner (EUT L 48, 
23.2.2011, s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om 
bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner (EUT L 48, 
23.2.2011, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 72
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet understryker att 
sena betalningar står för en fjärdedel av 
alla konkurser bland små och medelstora 
företag i EU. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att snabbt införa 
kraftfulla övervaknings- och 
genomförandeverktyg i direktivet om sena 
betalningar1 för att säkerställa och främja 
snabba betalningar som en norm på hela 
den inre marknaden.

7. Europaparlamentet understryker att 
sena betalningar står för en fjärdedel av 
alla konkurser bland små och medelstora 
företag i EU och att situationen nu har 
förvärrats på grund av pandemin. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att snabbt införa kraftfulla 
övervaknings- och genomförandeverktyg i 
direktivet om sena betalningar1 för att 
säkerställa och främja snabba betalningar 
som en norm på hela den inre marknaden, 
även genom att även ta itu med problemet 
med oskäliga betalningsvillkor och 
oegentligheter också i B2B-förhållanden. 
Tendensen att förkorta 
betalningsfristerna för nya skulder – inte 
minst under den pågående pandemin – 
bör beaktas mer noggrant genom att man 
inför direkt och universell kvittning 
mellan skulder som ska betalas till 
myndigheter och fordringar som ska 
betalas av dessa myndigheter.

_______________________________ _______________________________
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om 
bekämpande av sena betalningar vid 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om 
bekämpande av sena betalningar vid 
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handelstransaktioner (EUT L 48, 
23.2.2011, s. 1).

handelstransaktioner (EUT L 48, 
23.2.2011, s. 1).

Or. it

Ändringsförslag 73
Marcel Kolaja

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet understryker att 
sena betalningar står för en fjärdedel av 
alla konkurser bland små och medelstora 
företag i EU. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att snabbt införa 
kraftfulla övervaknings- och 
genomförandeverktyg i direktivet om sena 
betalningar1 för att säkerställa och främja 
snabba betalningar som en norm på hela 
den inre marknaden.

7. Europaparlamentet understryker att 
sena betalningar står för en fjärdedel av 
alla konkurser bland små och medelstora 
företag i EU. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att snabbt införa 
kraftfulla övervaknings- och 
genomförandeverktyg i direktivet om sena 
betalningar1 och att vidta lämpliga 
bindande åtgärder för att stärka det 
nuvarande regelverket i syfte att 
säkerställa och främja snabba betalningar 
som en norm på hela den inre marknaden.

_______________________________ __________________________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om 
bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner (EUT L 48, 
23.2.2011, s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om 
bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner (EUT L 48, 
23.2.2011, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet påpekar 
behovet av att fördjupa och fullborda den 
inre marknaden för tjänster, särskilt för 
små och medelstora företag. Kortfristiga 
gränsöverskridande beställningar av 
tjänster måste undantas från skyldigheten 
att visa upp ett A1-intyg, så att 
fragmenteringen av den inre marknaden 
för tjänster inte ökar.

Or. en

Ändringsförslag 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 

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet understryker 
att en hållbar och innovativ inre marknad 
kan åstadkommas endast om 
mikroföretag och små och medelstora 
företag kan genomföra sin övergång till 
digital och miljömässig hållbarhet. 
Parlamentet betonar hur viktigt det är att 
effektivt ge finansiellt och icke-finansiellt 
stöd till mikroföretag och små och 
medelstora företag i alla medlemsstater. 
Parlamentet välkomnar här utvecklingen 
av digitala innovationsknutpunkter och 
Enterprise Europe Networks (EEN). När 
det gäller EEN rekommenderar 
parlamentet ökad samordning mellan den 
nationella och europeiska nivån samt en 
större inblandning av lokala 
organisationer för små och medelstora 
företag. Kommissionen uppmanas att 
hjälpa mikroföretag och små och 
medelstora företag att dra fördel av olika 
initiativ som ingår i den gröna nya given, 
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industristrategin och meddelandet ”Att 
forma EU:s digitala framtid”, eftersom 
digitalisering och hållbarhet ger dem 
viktiga möjligheter att växa. Parlamentet 
pekar på att små och medelstora företag 
måste beaktas i all EU-politik.

Or. en

Ändringsförslag 76
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmuntrar 
kommissionen att lägga större tyngd och 
vikt vid rollen som EU-företrädare för 
små och medelstora företag jämfört med 
den motsvarande företrädare som införts 
genom småföretagsakten för Europa. 
Inrättandet av en särskild företrädare för 
små och medelstora företag är en viktig 
åtgärd för att backa upp politiken till stöd 
för små och medelstora företag, eftersom 
företrädaren har en viktig uppgift att 
övervaka och genomdriva denna politik. 
Utnämningen av EU-företrädaren måste 
ske i samråd med de europeiska 
arbetsmarknadsparterna med vilka han 
eller hon ska stå i ständig kontakt. EU-
företrädaren för små och medelstora 
företag kommer i själva verket att 
säkerställa genomförandet av den 
europeiska strategin och tillämpningen av 
principen att ”tänka småskaligt först” i all 
EU-politik. Samtidigt måste de nationella 
företrädarna för små och medelstora 
företag visa att de har upprättat en 
strukturerad och kontinuerlig dialog med 
de mest representativa nationella 
branschorganisationerna i syfte att på 
EU-nivå ge ett bidrag som bygger på 
praktisk och verklig erfarenhet och som 
ligger så nära de små och medelstora 
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företagens verkliga behov som möjligt.

Or. it

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

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet lyfter fram 
familjestyrda och familjeägda företag som 
ryggraden i den lokala ekonomin. De 
skapar välstånd och arbetstillfällen, är 
lokalt förankrade och har nära 
kopplingar till lokalsamhällena. 
Parlamentet understryker att 
familjeföretag utgör över 60 procent av 
alla företag i Europa. De inbegriper allt 
ifrån enskilda näringsidkare till stora 
internationella företag. Vare sig de är 
stora eller små, börsnoterade eller inte, 
spelar familjeföretagen en viktig roll inom 
EU:s ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 78
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka behovet av 
att införa ett europeiskt regelverk för 
franchising, eftersom många små och 
medelstora företag är franchistetagare för 
stora multinationella företag och ofta 
hamnar i en ojämn förhandlingsposition 
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och utsätts för kvävande avtalsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 79
Arba Kokalari

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet beklagar den 
fragmentering av den inre marknaden för 
tjänster som hindrar små och medelstora 
företag inom tjänstesektorn från att fullt 
ut få tillträde till EU:s inre marknad. 
Kommissionen uppmanas att snabbt 
undanröja de kvarvarande handelshinder 
som påverkar tjänstesektorn, i syfte att 
utnyttja den fulla potentialen i den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet påpekar att 
medelstora börsnoterade företag som 
överskrider kriterierna i SMF-
definitionen i hög grad bidrar till tillväxt 
och sysselsättningsskapande inom den 
inre marknaden, men erhåller alltför lite 
stöd. Kommissionen uppmanas att 
överväga en översyn av den nuvarande 
SMF-definitionen och föreslå en 
ytterligare separat definition av dessa 
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företag och säkerställa att små medelstora 
börsnoterade företag med 250–499 
anställda särskilt kan avlastas och 
främjas samtidigt som man ser till att 
finansieringen till små och medelstora 
företag inte minskas för de små och 
medelstora företag som uppfyller de 
nuvarande kriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet välkomnar 
den definition av små och medelstora 
företag som ingår i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG, i 
versionen av den 6 maj 2003. Parlamentet 
begär därför att denna definition ska 
behållas i EU-lagstiftningen och 
säkerställa en konsekvent tolkning mellan 
medlemsstaterna. 

Or. en


