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Ændringsforslag  1 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Overskrift 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

om familieforetagender i Europa (Vedrører ikke den danske tekst) 

  

Or. it 

 

Ændringsforslag  2 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 3 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 - der henviser til 2009-rapporten fra 

Kommissionens ekspertgruppe "Overview 

of family-business-relevant issues: 

research, policy measures and existing 

studies", 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 8 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 - der henviser til Domstolens dom af 2. 

februar 2012, som tvang EU til at opgive 

de eneste protektionistiske 

foranstaltninger, det nogensinde har 
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truffet, nemlig antidumpingtolden på sko 

fra Kina og Vietnam, hvis indførelse 

Parlamentet havde godkendt i 2006, 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  4 

Anna Záborská 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning A a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Aa. der henviser til, at 

familieforetagenders 

generationsoverskridende karakter styrker 

virksomhedernes økonomiske stabilitet og 

sætter højere standarder for deres sociale 

ansvar over for deres ansatte og miljøet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Anna Záborská 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning A b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ab. der henviser til, at 

familieforetagender har stærke værdier, 

som ligger til grund for deres 

forretningsaktiviteter; der henviser til, at 

familieforetagender som juridiske 

personer bør kunne nyde godt af 

frihederne i EU's charter om 

grundlæggende rettigheder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Anna Záborská 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning A c (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ac. der henviser til, at familieforetagender 

i høj grad har bidraget til opblomstringen 

af den europæiske økonomi, som blev 

ødelagt af krigen, ved at skabe nye job og 

fremme væksten; der henviser til, at 

mange EU-medlemsstater forsøger at 

bekæmpe den høje arbejdsløshed, som 

den nuværende krise har forårsaget; der 

henviser til, at de rigtige politikker kunne 

motivere mange europæiske familier til at 

tage deres liv i egne hænder og starte 

deres egne familieforetagender; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at i følge Europa-

Kommissionens rapport fra 2009 er mere 

end 60 % af alle europæiske virksomheder 

familieforetagender, som står for 40-50 % 

af arbejdspladserne i den private sektor;  

B. der henviser til, at ifølge Ernst and 

Young Family Business Yearbook 2014 er 

85 % af alle europæiske virksomheder 

familieforetagender, som står for 60 % af 

arbejdspladserne i den private sektor;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 
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Betragtning B a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ba. der henviser til, at 

familieforetagender har forskellig 

størrelse og derfor er udsat for forskellige 

vanskeligheder og problematikker; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  9 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at de fleste 

familieforetagender ganske vist er 

SMV'er, men at der i nogle EU-

medlemsstater også er nogle få 

familieforetagender, som skaber en stor del 

af samtlige virksomheders samlede 

omsætning og dermed yder et afgørende 

bidrag til skabelsen af arbejdspladser og 

vækst og til et lands økonomiske succes3 ; 

C. der henviser til, at familieforetagender 

kan være små, mellemstore eller store 

virksomheder, og at de kan være 

børsnoterede eller ikkebørsnoterede; der 

henviser til, at de i vid udstrækning er 

blevet sidestillet med SMV'er, og at man 

har set stort på, at der også findes meget 

store multinationale selskaber, som er 

familieforetagender; der henviser til, at 

der i nogle EU-medlemsstater også er 

nogle få meget store familieforetagender, 

som skaber en stor del af samtlige 

virksomheders samlede omsætning og 

dermed yder et afgørende bidrag til 

skabelsen af arbejdspladser og vækst og til 

et lands økonomiske succes3 ; 

___________ ___________ 

3 Alene i Tyskland arbejder 17 % af 

samtlige socialforsikringspligtigt 

beskæftigede for "store" 

familieforetagender med en årsomsætning 

på mindst 50 mio. EUR, og disse 

virksomheder udgør kun 0,1 % af samtlige 

virksomheder i Tyskland, men skaber 20 % 

af samtlige virksomheders samlede 

3 Alene i Tyskland arbejder 17 % af 

samtlige socialforsikringspligtigt 

beskæftigede for "store" 

familieforetagender med en årsomsætning 

på mindst 50 mio. EUR, og disse 

virksomheder udgør kun 0,1 % af samtlige 

virksomheder i Tyskland, men skaber 20 % 

af samtlige virksomheders samlede 
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omsætning. omsætning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Enrico Gasbarra 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at de fleste 

familieforetagender ganske vist er SMV'er, 

men at der i nogle EU-medlemsstater også 

er nogle få familieforetagender, som skaber 

en stor del af samtlige virksomheders 

samlede omsætning og dermed yder et 

afgørende bidrag til skabelsen af 

arbejdspladser og vækst og til et lands 

økonomiske succes3 ; 

C. der henviser til, at de fleste 

familieforetagender ganske vist er SMV'er, 

men at der i nogle EU-medlemsstater også 

er nogle få familieforetagender, som skaber 

en stor del af samtlige virksomheders 

samlede omsætning og dermed yder et 

afgørende bidrag til bevarelsen, også i 

krisetider, og skabelsen af arbejdspladser 

og vækst og til et lands økonomiske 

succes3 ; 

___________ ___________ 

3 Alene i Tyskland arbejder 17 % af 

samtlige socialforsikringspligtigt 

beskæftigede for "store" 

familieforetagender med en årsomsætning 

på mindst 50 mio. EUR, og disse 

virksomheder udgør kun 0,1 % af samtlige 

virksomheder i Tyskland, men skaber 20 % 

af samtlige virksomheders samlede 

omsætning. 

3 Alene i Tyskland arbejder 17 % af 

samtlige socialforsikringspligtigt 

beskæftigede for "store" 

familieforetagender med en årsomsætning 

på mindst 50 mio. EUR, og disse 

virksomheder udgør kun 0,1 % af samtlige 

virksomheder i Tyskland, men skaber 20 % 

af samtlige virksomheders samlede 

omsætning. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  11 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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C. der henviser til, at de fleste 

familieforetagender ganske vist er SMV'er, 

men at der i nogle EU-medlemsstater også 

er nogle få familieforetagender, som skaber 

en stor del af samtlige virksomheders 

samlede omsætning og dermed yder et 

afgørende bidrag til skabelsen af 

arbejdspladser og vækst og til et lands 

økonomiske succes3 ; 

C. der henviser til, at de fleste 

familieforetagender ganske vist er SMV'er, 

men at der i nogle EU-medlemsstater også 

kun er nogle få familieforetagender, som 

skaber en stor del af samtlige 

virksomheders samlede omsætning og 

dermed yder et afgørende bidrag til 

skabelsen af arbejdspladser og vækst og til 

et lands økonomiske succes3 ; 

___________ ___________ 

3 Alene i Tyskland arbejder 17 % af 

samtlige socialforsikringspligtigt 

beskæftigede for "store" 

familieforetagender med en årsomsætning 

på mindst 50 mio. EUR, og disse 

virksomheder udgør kun 0,1 % af samtlige 

virksomheder i Tyskland, men skaber 20 % 

af samtlige virksomheders samlede 

omsætning. 

3 Alene i Tyskland arbejder 17 % af 

samtlige socialforsikringspligtigt 

beskæftigede for "store" 

familieforetagender med en årsomsætning 

på mindst 50 mio. EUR, og disse 

virksomheder udgør kun 0,1 % af samtlige 

virksomheder i Tyskland, men skaber 20 % 

af samtlige virksomheders samlede 

omsætning. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  12 

Paul Rübig, Elisabeth Köstinger 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ca. der henviser til, at familiebrugene i 

landbruget udgør en succesmodel, fordi 

de aktivt udlever den økosociale, 

cirkulære økonomi, og kvinder i denne 

forbindelse som driftsledere i landbruget 

ikke kun bidrager med iværksætterånd, 

men samtidig råder over særlige 

kommunikative og sociale kompetencer; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  13 

Anna Záborská 
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Forslag til beslutning 

Betragtning C a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ca. der henviser til, at 

familieforetagender skaber gunstige 

betingelser for at forene familie- og 

arbejdsliv; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ca. der henviser til, at 

familieforetagender spiller en afgørende 

rolle i den regionale udvikling, hvad 

angår beskæftigelse, videregivelse af 

knowhow og regional planlægning; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  15 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ca. der henviser til, at et stort antal 

familieforetagender er aktive i mere end 

ét land, hvilket giver modellen med 

familieforetagender en transnational 

dimension; 

Or. en 
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Ændringsforslag  16 

Branislav Škripek 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ca. der henviser til, at 

familieperspektivtilgangen giver en dybere 

og mere kompleks forståelse af familiens 

reelle sociale og økonomiske værdi og af 

dens behov og dermed mere omfattende 

og effektive foranstaltninger og politikker, 

også for familieforetagender; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Branislav Škripek 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Cb. der henviser til, at det usynlige og 

uformelle arbejde i høj grad bidrager til 

samfundenes sociale udvikling og 

økonomiske vækst og spiller en væsentlig 

rolle for familieforetagendernes udvikling 

og levedygtighed;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Branislav Škripek 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C c (ny) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Cc. der henviser til, at familieforetagender 

er absolut nødvendige for den økonomiske 

fremgang i EU og spiller en afgørende 

rolle for udviklingen af og investeringen i 

menneskelig kapital;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Branislav Škripek 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C d (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Cd. der henviser til, at 

familieforetagender spiller en central 

rolle med henblik på at nedbringe 

arbejdsløsheden, navnlig blandt unge; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Branislav Škripek 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C e (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ce. der henviser til, at 

familieforetagenders levedygtighed og 

vækst også afhænger af indførelsen af 

familieperspektivet ("family 

mainstreaming"); 

Or. en 

 

Ændringsforslag  21 
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Aldo Patriciello 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at Kommissionens 

ekspertgruppe om familieforetagender 

allerede afsluttede sit arbejde for mere en 

fem år siden, og at der siden da ikke er 

iværksat noget nyt initiativ, som tager sigte 

på familieforetagendernes særlige behov 

og strukturer; 

D. der henviser til, at Kommissionens 

ekspertgruppe om familieforetagender 

allerede afsluttede sit arbejde for mere en 

fem år siden, og at der siden da ikke er 

iværksat noget nyt europæisk initiativ, som 

tager sigte på familieforetagendernes 

særlige behov og strukturer; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  22 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at Kommissionens 

ekspertgruppe om familieforetagender 

allerede afsluttede sit arbejde for mere en 

fem år siden, og at der siden da ikke er 

iværksat noget nyt initiativ, som tager sigte 

på familieforetagendernes særlige behov 

og strukturer; 

D. der henviser til, at Kommissionens 

ekspertgruppe om familieforetagender 

allerede afsluttede sit arbejde for mere end 

fem år siden, og at der siden da ikke er 

iværksat noget nyt initiativ; der henviser 

til, at der fortsat mangler forskning og 

oplysninger på nationalt og europæisk 

plan, som gør det muligt at forstå 

familieforetagendernes særlige behov og 

strukturer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at der ikke findes nogen 

definition på familieforetagender, som er 

juridisk bindende i hele Europa; 

E. der henviser til, at der ikke findes nogen 

konkret, enkel og harmoniseret definition 

på familieforetagender, som er juridisk 

bindende i hele Europa; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at der ikke findes nogen 

definition på familieforetagender, som er 

juridisk bindende i hele Europa; 

E. der henviser til, at der ikke findes nogen 

europæisk definition på 

familieforetagender; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at der ikke findes nogen 

definition på familieforetagender, som er 

juridisk bindende i hele Europa; 

E. der henviser til, at der ikke findes nogen 

europæisk definition på 

familieforetagender; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Anna Záborská 

 

Forslag til beslutning 



 

PE552.105v01-00 14/104 AM\1055556DA.doc 

DA 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at der ikke findes nogen 

definition på familieforetagender, som er 

juridisk bindende i hele Europa; 

E. der henviser til, at der ikke findes nogen 

definition på familieforetagender, som er 

juridisk bindende i hele Europa; der 

henviser til, at europæisk lovgivning om 

familieforetagender kunne støtte deres 

fulde integration i EU's indre marked og 

lette deres vækst; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning E a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ea. der henviser til, at det er afgørende, at 

virksomhedens størrelse er et centralt 

kriterium for definitionen på 

familieforetagender, da langt størstedelen 

af dem består af få eller meget få ansatte; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at det på grund af den 

manglende definition ikke er muligt at 

samle sammenlignelige data i EU-

medlemsstaterne, så man kan gøre 

opmærksom på familieforetagendernes 

særlige situation; 

F. der henviser til, at det på grund af den 

manglende definition ikke er muligt at 

samle sammenlignelige data i EU-

medlemsstaterne, så man kan gøre 

opmærksom på familieforetagendernes 

særlige situation og behov; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  29 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at det på grund af den 

manglende definition ikke er muligt at 

samle sammenlignelige data i EU-

medlemsstaterne, så man kan gøre 

opmærksom på familieforetagendernes 

særlige situation; 

F. der henviser til, at det på grund af den 

manglende definition ikke er muligt at 

samle sammenlignelige data i EU-

medlemsstaterne, så man kan gøre 

opmærksom på familieforetagendernes 

særlige situation; der henviser til, at denne 

mangel på pålidelige og sammenlignelige 

data kan hæmme den politiske 

beslutningstagning og medføre, at 

familieforetagendernes behov ikke bliver 

opfyldt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  30 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at det på grund af den 

manglende definition ikke er muligt at 

samle sammenlignelige data i EU-

medlemsstaterne, så man kan gøre 

opmærksom på familieforetagendernes 

særlige situation; 

F. der henviser til, at det på grund af den 

manglende definition ikke er muligt at 

samle sammenlignelige data i EU-

medlemsstaterne, så man kan gøre 

opmærksom på familieforetagendernes 

særlige situation og bidrag; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 
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Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at det på grund af den 

manglende definition ikke er muligt at 

samle sammenlignelige data i EU-

medlemsstaterne, så man kan gøre 

opmærksom på familieforetagendernes 

særlige situation; 

F. der henviser til, at det på grund af den 

manglende definition ikke er muligt at 

samle sammenlignelige data i EU-

medlemsstaterne, så man kan gøre 

opmærksom på familieforetagendernes 

særlige situation og bidrag; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  32 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at det på grund af den 

manglende definition ikke er muligt at 

samle sammenlignelige data i EU-

medlemsstaterne, så man kan gøre 

opmærksom på familieforetagendernes 

særlige situation; 

F. der henviser til, at det på grund af den 

manglende definition ikke er muligt at 

samle sammenlignelige data i EU-

medlemsstaterne, så man kan gøre 

opmærksom på familieforetagendernes 

særlige situation og deres økonomiske 

resultater; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  33 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at det på grund af den F. der henviser til, at det på grund af den 
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manglende definition ikke er muligt at 

samle sammenlignelige data i EU-

medlemsstaterne, så man kan gøre 

opmærksom på familieforetagendernes 

særlige situation; 

manglende definition ikke er muligt at 

samle sammenlignelige data i EU-

medlemsstaterne, så man kan gøre 

opmærksom på familieforetagendernes 

særlige situation og udarbejde og 

gennemføre optimale og socialt ansvarlige 

støttepolitikker; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  34 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at de udelukkende 

kvantitative kriterier, som Kommissionen 

har fastlagt i en definition på SMV'er, 

kun på utilstrækkelig vis passer til den 

virkelighed og de størrelsesforhold, som 

gør sig gældende for industrielle små og 

mellemstore virksomheder, og at især 

mange familievirksomheder eller 

indehaverledede virksomheder i denne 

gruppe derfor er udelukket fra 

støtteprogrammer og foranstaltninger til 

lettelse af den administrative byrde; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at de udelukkende 

kvantitative kriterier, som Kommissionen 

G. der henviser til, at de udelukkende 

kvantitative kriterier, som Kommissionen 
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har fastlagt i en definition på SMV'er, kun 

på utilstrækkelig vis passer til den 

virkelighed og de størrelsesforhold, som 

gør sig gældende for industrielle små og 

mellemstore virksomheder, og at især 

mange familievirksomheder eller 

indehaverledede virksomheder i denne 

gruppe derfor er udelukket fra 

støtteprogrammer og foranstaltninger til 

lettelse af den administrative byrde; 

har fastlagt i en definition på SMV'er, kun 

på utilstrækkelig vis passer til den 

virkelighed og de størrelsesforhold, som 

gør sig gældende for industrielle små og 

mellemstore virksomheder, og at især 

mange familievirksomheder eller 

indehaverledede virksomheder i denne 

gruppe derfor er udelukket fra 

støtteprogrammer og foranstaltninger til 

lettelse af den administrative byrde, hvilket 

skaber urimelige konkurrencevilkår og 

hindringer for disse virksomheder i EU; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning G a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ga. der henviser til, at 

familieforetagender ud over deres 

økonomiske betydning også spiller en 

central rolle i samfundsmæssig forstand; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  37 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning H a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ha. der henviser til, at dogmet om fri 

bevægelighed for varer og kapital på kort 

eller mellemlang sigt vil få de fleste 

familieforetagender i EU til at forsvinde, 

eftersom de skal konkurrere med 

virksomheder i tredjelande, som ikke er 
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underlagt de samme sociale, 

sikringsmæssige og sundhedsmæssige 

regler og miljøregler; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  38 

Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning H a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ha. der henviser til, at loven om direkte 

beskatning og arveret henhører under 

medlemsstaternes kompetenceområde; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Branislav Škripek 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning H a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ha. der henviser til, at løbende horisontal 

støtte til familieforetagender sikrer 

fremskridt, bibringer nye muligheder og 

fremmer iværksætterånden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning H b (ny) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Hb. der henviser til, at indførelsen af 

protektionistiske foranstaltninger på EU-

plan er en nødvendig forudsætning for, at 

størstedelen af familieforetagenderne kan 

overleve; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  41 

Branislav Škripek 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning H b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Hb. der henviser til, at 

familieforetagender, som ledes af kvinder, 

skærper kvindernes 

karriereforventninger, styrker deres 

indflydelse, forbedrer lige muligheder og 

gør det lettere at finde en balance mellem 

familie- og arbejdsliv;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  42 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning H c (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Hc. der henviser til, at euroen som en 

"one size fits all"-valuta er en stor 

hæmsko for SMV'ernes vækst, navnlig de 

SMV'er, som er familieforetagender; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  43 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder 

et vigtigt bidrag til Europas 

konkurrenceevne samt skaber og bevarer 

arbejdspladser; 

1. understreger, at familieforetagender i 

positive tilfælde påtager sig et stort socialt 

ansvar over for deres ansatte og gør sig 

holdbare og langsigtede overvejelser om 

virksomhedens økonomiske fremtid og 

derfor yder et vigtigt bidrag til Europas 

konkurrenceevne samt skaber og bevarer 

arbejdspladser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Enrico Gasbarra 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder et 

vigtigt bidrag til Europas konkurrenceevne 

samt skaber og bevarer arbejdspladser; 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte, og at de uden tvivl gør en 

naturlig indsats med hensyn til respekten 

for kvinders integration på 

arbejdsmarkedet, også i ledende stillinger, 

og grundlæggende gør sig mere holdbare 

og langsigtede overvejelser om 

virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder et 

vigtigt bidrag til Europas konkurrenceevne 

samt skaber og bevarer arbejdspladser; 

Or. it 
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Ændringsforslag  45 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder et 

vigtigt bidrag til Europas konkurrenceevne 

samt skaber og bevarer arbejdspladser; 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder et 

vigtigt bidrag til EU-medlemsstaternes 

konkurrenceevne samt skaber og bevarer 

arbejdspladser; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  46 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder 

et vigtigt bidrag til Europas 

konkurrenceevne samt skaber og bevarer 

arbejdspladser; 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

holdbare og langsigtede overvejelser om 

virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) og derfor yder et 

vigtigt bidrag til Europas konkurrenceevne 

samt skaber og bevarer arbejdspladser; 

Or. en 
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Ændringsforslag  47 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder et 

vigtigt bidrag til Europas konkurrenceevne 

samt skaber og bevarer arbejdspladser; 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte, forvalter de tilgængelige 

ressourcer aktivt og ansvarligt og 

grundlæggende gør sig mere holdbare og 

langsigtede overvejelser om 

virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder et 

vigtigt bidrag til Europas konkurrenceevne 

samt skaber og bevarer arbejdspladser; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  48 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder et 

vigtigt bidrag til Europas konkurrenceevne 

samt skaber og bevarer arbejdspladser; 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder et 

vigtigt bidrag til både deres lokalsamfund 

og til Europas konkurrenceevne samt til 

skabelsen og bevarelsen af arbejdspladser 

af høj kvalitet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  49 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder et 

vigtigt bidrag til Europas konkurrenceevne 

samt skaber og bevarer arbejdspladser; 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd, ansvarlige ejere eller 

forvaltere) end ikkefamilieledede firmaer 

og derfor yder et vigtigt bidrag til Europas 

konkurrenceevne samt skaber og bevarer 

arbejdspladser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

Pavel Telička 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder et 

vigtigt bidrag til Europas konkurrenceevne 

samt skaber og bevarer arbejdspladser; 

1. understreger, at familieforetagender 

grundlæggende gør sig mere holdbare og 

langsigtede overvejelser om 

virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder et 

vigtigt bidrag til Europas konkurrenceevne 

samt skaber og bevarer arbejdspladser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Nadine Morano 
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Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder et 

vigtigt bidrag til Europas konkurrenceevne 

samt skaber og bevarer arbejdspladser; 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder et 

vigtigt bidrag til Europas konkurrenceevne 

samt skaber og bevarer arbejdspladser; 

understreger, at foreningen The 

Henokiens f.eks. samler 44 

familieforetagender i Europa og Japan, 

som har eksisteret i 200 år, og er 

kendetegnende for lang levetid hos 

familieforetagender, samtidig med at 

dynamik og modernitet fremmes; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  52 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid 

(er hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder 

et vigtigt bidrag til Europas 

konkurrenceevne samt skaber og bevarer 

arbejdspladser; 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. it 
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Ændringsforslag  53 

András Gyürk 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder et 

vigtigt bidrag til Europas konkurrenceevne 

samt skaber og bevarer arbejdspladser; 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd, ansvarlige ejere eller 

forvaltere) end ikkefamilieledede firmaer 

og derfor yder et vigtigt bidrag til Europas 

konkurrenceevne samt skaber og bevarer 

arbejdspladser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  54 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) end 

ikkefamilieledede firmaer og derfor yder 

et vigtigt bidrag til Europas 

konkurrenceevne samt skaber og bevarer 

arbejdspladser; 

1. understreger, at familieforetagender 

påtager sig et stort socialt ansvar over for 

deres ansatte og grundlæggende gør sig 

mere holdbare og langsigtede overvejelser 

om virksomhedens økonomiske fremtid (er 

hæderlige købmænd) og derfor yder et 

vigtigt bidrag til Europas konkurrenceevne 

samt skaber og bevarer arbejdspladser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  55 

Pavel Telička 
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Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne; 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

overveje, om der er behov for specifik 

infrastruktur for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  56 

Ivan Jakovčić 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne; 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer derfor 

Kommissionen, medlemsstaterne og de 

regionale og lokale myndigheder til at 

tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne; 

Or. hr 

Ændringsforslag  57 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 



 

PE552.105v01-00 28/104 AM\1055556DA.doc 

DA 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne; 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne og styrke deres 

potentielle vækst; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  58 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer 

derfor Kommissionen og medlemsstaterne 

til at tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne; 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie ofte er 

knyttede til det sted, de befinder sig, og er 

lokalsamfundenes livsnerve. Det betyder, 

at de også skaber arbejdspladser i 

landområder og i regionerne i den yderste 

periferi; opfordrer derfor Kommissionen 

og medlemsstaterne til at tilvejebringe den 

infrastruktur, der er nødvendig for at sikre 

virksomhedernes konkurrenceevne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  59 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne; 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber og bevarer arbejdspladser i 

landområder i mindre attraktive regioner; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at tilvejebringe den 

omkostningseffektive infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne; 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber og bevarer arbejdspladser i 

landområder i mindre attraktive regioner; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at tilvejebringe den 

infrastruktur, der er nødvendig for at sikre 

virksomhedernes konkurrenceevne; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  61 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 
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skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne; 

skaber og bevarer arbejdspladser i 

landområder i mindre attraktive regioner; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at tilvejebringe den 

infrastruktur, der er nødvendig for at sikre 

virksomhedernes konkurrenceevne; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  62 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne; 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

kan bevare og skabe arbejdspladser i 

landområder i mindre attraktive regioner; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at tilvejebringe den 

infrastruktur, der er nødvendig for at sikre 

virksomhedernes konkurrenceevne; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  63 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer 

derfor Kommissionen og medlemsstaterne 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber og bevarer arbejdspladser i 

landområder i mindre gunstigt stillede 

regioner; opfordrer derfor Kommissionen 



 

AM\1055556DA.doc 31/104 PE552.105v01-00 

 DA 

til at tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne; 

og medlemsstaterne til at tilvejebringe den 

infrastruktur, der er nødvendig for at sikre 

virksomhedernes levedygtighed, 

kontinuitet, fornyelse og vækst; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  64 

Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne; 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne, og til at opfatte disse 

som klynger, hvilket vil lette samarbejdet 

på tværs af sektorer og grænser og 

dermed hjælpe dem, især 

mikrovirksomhederne og de nyopstartede 

virksomheder, med at vokse og gøre sig 

gældende internationalt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  65 

José Blanco López 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 

2. understreger, at familieforetagender på 

grund af deres egen historie er tæt knyttede 

til det sted, de befinder sig, og derfor også 
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skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne; 

skaber arbejdspladser i landområder i 

mindre attraktive regioner, hvormed de 

bidrager til at bremse den bekymrende 

proces vedrørende aldring og affolkning, 

som berører mange dele af EU; opfordrer 

derfor Kommissionen og medlemsstaterne 

til at tilvejebringe den infrastruktur, der er 

nødvendig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne, navnlig hvad angår 

infrastruktur til telekommunikation og 

bredbånd med henblik på at mindske den 

digitale kløft, der berører landdistrikterne; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  66 

Paul Rübig, Elisabeth Köstinger 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. henviser til kvindernes vigtige rolle i 

familievirksomhederne i landbruget og 

opfordrer medlemsstaterne til at træffe 

foranstaltninger til erhvervsmæssig 

uddannelse specielt for kvindelige 

landbrugere med henblik på yderligere at 

styrke kvindernes direkte involvering i 

familiebrugene; efterlyser i denne 

forbindelse især uddannelsesprojekter for 

kvindelige bedriftsledere i 

familielandbrug for at understøtte et 

større kvindeligt, professionelt 

engagement i landbrugs- og regionale 

udvalg; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  67 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Forslag til beslutning 
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Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. erkender, at familieforetagenderne 

udgør den største beskæftigelseskilde i 

den private sektor; påpeger, at det, der 

gavner kontinuiteten, fornyelsen og 

væksten i sektoren for 

familieforetagender, således vil bidrage til 

kontinuitet, fornyelse og vækst i den 

europæiske økonomi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. anerkender, at en stor del af de 

beskæftigede i den private sektor arbejder 

i familievirksomheder; understreger på 

denne baggrund, at alle forbedringer med 

henblik på fortsat eksistens og vækst i 

sektoren for familievirksomheder dermed 

også kommer den europæiske økonomi 

generelt til gode; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  69 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. understreger, at det er vigtigt, at 

familieforetagenderne har stærke 
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forbindelser til den europæiske 

økonomiske forvaltning, og at de 

indlemmes i procedurerne i det 

europæiske semester for at sikre, at der 

indføres bestemmelser om et retfærdigt 

skattemæssigt miljø, som tilgodeser deres 

drift;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  70 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2b. påpeger, at familievirksomheder er 

den mest almindelige virksomhedsform i 

landbruget; konstaterer, at 

familielandbrugene i kraft af deres 

jordbesiddelse er ekstremt geografisk 

bundne; opfordrer derfor Kommissionen 

og medlemsstaterne til at sørge for, at 

disse familievirksomheders fortsatte 

beståen ikke bringes i fare af et 

overdrevent bureaukrati; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  71 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. konstaterer, at især højt specialiserede 

familieforetagender spiller en vigtig rolle 

som underleverandører til større 

virksomheder, og at de på grund af deres 

langsigtede og generationsoverskridende 

3. konstaterer, at især højt specialiserede 

familieforetagender spiller en vigtig rolle 

som underleverandører til og innovatorer 

til større virksomheder, og at de på grund 

af deres langsigtede og 
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måde at agere på giver disse virksomheder 

materiel sikkerhed og dermed yder et ikke 

ubetydeligt bidrag til den økonomiske 

vækst;  

generationsoverskridende måde at agere på 

giver disse virksomheder materiel 

sikkerhed og dermed yder et ikke 

ubetydeligt bidrag til den økonomiske 

vækst;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. konstaterer, at især højt specialiserede 

familieforetagender spiller en vigtig rolle 

som underleverandører til større 

virksomheder, og at de på grund af deres 

langsigtede og generationsoverskridende 

måde at agere på giver disse virksomheder 

materiel sikkerhed og dermed yder et ikke 

ubetydeligt bidrag til den økonomiske 

vækst;  

3. konstaterer, at især højt specialiserede 

familieforetagender spiller en vigtig rolle 

som underleverandører og innovatorer til 

større virksomheder, og at de på grund af 

deres langsigtede og 

generationsoverskridende måde at agere på 

giver disse virksomheder materiel 

sikkerhed og dermed yder et ikke 

ubetydeligt bidrag til den økonomiske 

vækst;  

Or. de 

 

Ændringsforslag  73 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. konstaterer, at især højt specialiserede 

familieforetagender spiller en vigtig rolle 

som underleverandører til større 

virksomheder, og at de på grund af deres 

langsigtede og generationsoverskridende 

måde at agere på giver disse virksomheder 

materiel sikkerhed og dermed yder et ikke 

3. konstaterer, at især højt specialiserede 

familieforetagender spiller en vigtig rolle 

som innovatorer og underleverandører til 

større virksomheder, og at de på grund af 

deres langsigtede og 

generationsoverskridende måde at agere på 

giver disse virksomheder materiel 
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ubetydeligt bidrag til den økonomiske 

vækst;  

sikkerhed og dermed yder et ikke 

ubetydeligt bidrag til den økonomiske 

vækst;  

Or. it 

 

Ændringsforslag  74 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. konstaterer, at især højt specialiserede 

familieforetagender spiller en vigtig rolle 

som underleverandører til større 

virksomheder, og at de på grund af deres 

langsigtede og generationsoverskridende 

måde at agere på giver disse virksomheder 

materiel sikkerhed og dermed yder et ikke 

ubetydeligt bidrag til den økonomiske 

vækst;  

3. konstaterer, at især højt specialiserede 

familieforetagender spiller en vigtig rolle 

som underleverandører til og innovatorer 

til større virksomheder, og at de på grund 

af deres langsigtede og 

generationsoverskridende måde at agere på 

giver disse virksomheder materiel 

sikkerhed og dermed yder et ikke 

ubetydeligt bidrag til den økonomiske 

vækst;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  75 

Henna Virkkunen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – led 1 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 - erkender, at familieforetagenderne 

udgør den største beskæftigelseskilde i 

den private sektor; påpeger, at det, der 

gavner kontinuiteten, fornyelsen og 

væksten i sektoren for 

familieforetagender, således vil bidrage til 

kontinuitet, fornyelse og vækst i den 

europæiske økonomi; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  76 

Herbert Reul, Hermann Winkler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 

 3a. understreger, at familievirksomheder 

bidrager afgørende til, at reformer inden 

for erhvervsuddannelse kan lykkes, og at 

antallet af lærepladser kan øges; mener, 

at som alle virksomheder er 

familievirksomheder i denne forbindelse 

stærkt afhængige af at have gunstige 

politiske rammebetingelser; mener, at 

Kommissionen bør undersøge, hvordan 

erhvervsuddannelsessystemerne bør være 

opbygget for at give familievirksomheder 

de bedst mulige rammebetingelser for at 

investere i uddannelsespladser; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  77 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. påpeger, at familieforetagender kan 

spille en væsentlig rolle med hensyn til at 

opmuntre mindretal og 

underrepræsenterede grupper til at 

deltage i deres lokaløkonomier; 

Or. en 
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Ændringsforslag  78 

Anna Záborská 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. påpeger, at den større tillid mellem 

familiemedlemmer gør 

familieforetagender meget fleksible og 

sætter dem i stand til hurtigt at tilpasse sig 

ændringer i det økonomiske og sociale 

miljø; mener, at det forhold, at 

familieforetagender opererer på 

nichemarkeder i lange perioder, på 

samme tid betyder, at de er eksperter i at 

identificere nye muligheder og innovere;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  79 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. anerkender, at familieforetagender er 

den største kilde til beskæftigelse i den 

private sektor; mener i den forbindelse, at 

det, der skaber kontinuitet, fornyelse og 

vækst i familieforetagender, også skaber 

kontinuitet, fornyelse og fremgang i den 

europæiske økonomi; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  80 

Anna Záborská 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. konstaterer, at familieforetagender ofte 

har en betydeligt større egenkapitalandel 

end ikkefamilieforetagender, at denne høje 

egenkapitalandel sikrer virksomhedens 

økonomiske stabilitet og samtidig giver et 

råderum til yderligere investeringer i 

virksomheden, som derfor ikke bør 

indskrænkes yderligere; 

4. konstaterer, at familieforetagender ofte 

har en betydeligt større egenkapitalandel 

end ikkefamilieforetagender, at denne høje 

egenkapitalandel sikrer virksomhedens 

økonomiske stabilitet og samtidig giver et 

råderum til yderligere investeringer i 

virksomheden, som derfor ikke bør 

indskrænkes yderligere; understreger i 

denne forbindelse, at det skal sikres, at 

egenkapitalfinansiering behandles på lige 

fod med lånefinansiering; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  81 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 
egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne; gør i 

denne forbindelse opmærksom på, at 

arveafgiften på driftskapital er blevet 

afskaffet i Ungarn;  

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke diskriminerer 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne, men 

tværtimod understøtter denne; opfordrer 

desuden ud fra et konkurrencemæssigt 

synspunkt medlemsstaterne til ikke at give 

skattemæssige fordele til finansiering af 

virksomheders investeringer og 

innovationer ved fremmedkapital; gør i 

denne forbindelse opmærksom på, at 

arveafgiften på driftskapital er blevet 

afskaffet i Ungarn;  

Or. de 

 

Ændringsforslag  82 
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Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne; gør i 

denne forbindelse opmærksom på, at 

arveafgiften på driftskapital er blevet 

afskaffet i Ungarn;  

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  83 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne; gør i 

denne forbindelse opmærksom på, at 

arveafgiften på driftskapital er blevet 

afskaffet i Ungarn;  

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne;  

Or. es 

 

Ændringsforslag  84 

Eva Kaili 
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Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne; gør i 

denne forbindelse opmærksom på, at 

arveafgiften på driftskapital er blevet 

afskaffet i Ungarn;  

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne; gør i 

denne forbindelse opmærksom på, at 

arveafgiften på driftskapital er blevet 

afskaffet i Ungarn;  

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  86 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne; gør i 

denne forbindelse opmærksom på, at 

arveafgiften på driftskapital er blevet 

afskaffet i Ungarn;  

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  87 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne; gør i 

denne forbindelse opmærksom på, at 

arveafgiften på driftskapital er blevet 

afskaffet i Ungarn;  

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om beskatning af lån og 

egenkapital ikke har diskriminerende 

følger for egenkapital som 

finansieringskilde, som jo er så vigtig for 

familieforetagenderne;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  88 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne; gør i 

denne forbindelse opmærksom på, at 

arveafgiften på driftskapital er blevet 

afskaffet i Ungarn;  

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning støtter og ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 
egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne; gør i 

denne forbindelse opmærksom på, at 

arveafgiften på driftskapital er blevet 

afskaffet i Ungarn;  

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning støtter og ikke 

diskriminerer egenkapitalfinansieringen, 

som jo er så vigtig for 

familieforetagenderne; gør i denne 

forbindelse opmærksom på, at arveafgiften 

på driftskapital er blevet afskaffet i 

Ungarn;  

Or. it 

 

Ændringsforslag  90 

Nadine Morano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne; gør i 

denne forbindelse opmærksom på, at 

arveafgiften på driftskapital er blevet 

afskaffet i Ungarn;  

5. opfordrer på denne baggrund 

medlemsstaterne til at sørge for, at de 

nationale regler om arve-, gave- og 

virksomhedsbeskatning ikke har 

diskriminerende følger for 

egenkapitalfinansieringen, som jo er så 

vigtig for familieforetagenderne; gør i 

denne forbindelse opmærksom på, at 

arveafgiften på driftskapital er blevet 

afskaffet i Ungarn; gør opmærksom på, at 

i Frankrig er overdragelsen af 

virksomheder blevet lettere som følge af 

Dutreilpagten, der blev vedtaget i 2005, og 

som giver mulighed for en delvis 

fritagelse for registreringsgebyrerne 

(75 %) i forbindelse med vederlagsfri 

overdragelse (arv eller gave) af 

virksomhedsandele;  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  91 

Juan Carlos Girauta Vidal, Angelika Mlinar 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. opfordrer derfor medlemsstaterne til 

at undersøge låneskævheder i deres 

skattelovgivninger og vurdere deres 

indvirkning på selskabers 

finansieringsstruktur og 

investeringsniveauet; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge alle 

former for skattemæssig diskrimination af 

egenkapitalfinansiering i lyset af 

princippet om rimelige 

konkurrencevilkår; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  92 



 

AM\1055556DA.doc 45/104 PE552.105v01-00 

 DA 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, 

at deres skattepolitiske tiltag ikke 

besværliggør generationsskifter og slører 

familieforetagendernes langsigtede 

fremtidsudsigter;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  93 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at tage hensyn til 

vigtigheden af problemfri 

virksomhedsoverdragelse, navnlig med 

hensyn til beskatningsordninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  94 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. opfordrer derfor indtrængende 

medlemsstaterne til at undersøge 

gældsfordrejningerne i de nationale 

skattesystemer og vurdere deres 

indvirkning på virksomhedernes 
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finansieringsstruktur og 

investeringsniveauet; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge enhver 

afgift, som har diskriminerende 

virkninger på egenkapitalfinansieringen i 

en markedssituation, der styres af 

princippet om fair konkurrence; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  95 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5b. understreger, at det er nødvendigt at 

beskytte kvinders ret til på lige fod med 

mændene at overtage familieforetagender 

og at fremme en retfærdighedskultur 

mellem kvinder og mænd, som fokuserer 

på kvinders rolle i familieforetagender i 

forbindelse med ledelsesmæssige og 

ansvarsbetonede stillinger; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  96 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5c. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at udvikle og indføre 

instrumenter, også 

lovgivningsinstrumenter, som er rettet 

mod kreditsystemet med henblik på at 

fremme og støtte familieforetagender med 

en god ledelse i forhold til dem med en 
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dårlig ledelse; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  97 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. understreger, at sikring af 

virksomhedsfinansiering på lang sigt er 

blevet en central faktor for 

konkurrenceevnen; fremhæver i denne 

sammenhæng betydningen af internationalt 

stabile finansmarkedsstrukturer; opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at den ikke 

skaber unødige byrder for 

virksomhederne i forbindelse med 

reguleringen af finansmarkederne;  

6. understreger, at sikring af adgangen til 

finansiering for realøkonomien og især 

for SMV'erne og de små 

familieforetagender er en central faktor for 

konkurrenceevnen; fremhæver i denne 

sammenhæng betydningen af internationalt 

stabile finansmarkedsstrukturer;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  98 

Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. opfordrer Kommissionen til at 

overveje at udvide gruppen af 

støttemodtagere inden for alle 

eksisterende instrumenter for SMV'er 

og/eller iværksættere, navnlig Cosme, til 

også at omfatte familieforetagender; 

Or. en 
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Ændringsforslag  99 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. understreger, at Kommissionens 

definition på SMV'er som virksomheder, 

"som beskæftiger under 250 personer, og 

som har en årlig omsætning på ikke 

over 50 mio. EUR og/eller en årlig samlet 

balance på ikke over 43 mio. EUR", ikke 

på hensigtsmæssig vis afspejler de store 

forskelle, der er på mikrovirksomheder og 

små og mellemstore virksomheder, og at 

dette kan have betydning for en 

virksomheds adgang til finansiering. 

mener, at finansieringsmekanismer, der 

passer til mellemstore virksomheder, ikke 

nødvendigvis passer til 

mikrovirksomheder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  100 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. understreger, at mange funktioner i 

familieforetagender underfinansieres på 

grund af finanskrisen og den negative 

økonomiske konjunktur, og at det er 

vigtigt, at familieforetagender har åben og 

uhindret adgang til alternative 

finansieringskilder;  

Or. en 
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Ændringsforslag  101 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. opfordrer Kommissionen til at 

forbedre kreditadgangen for 

familieforetagender, så de kan undgå 

securitisering som foreslået i grønbogen 

om etablering af en kapitalmarkedsunion;   

Or. en 

 

Ændringsforslag  102 

Gianluca Buonanno 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender og til at sørge for 

bedre udveksling af erfaringer og bedste 

praksis; opfordrer derudover 

medlemsstaterne til at stille støttetjenester 

til rådighed for planlagte 

internationaliseringer, f.eks. i form af 

informationstilbud for virksomheder eller 

eksportkreditgarantier, og til at nedbryde 

handelsbarrierer; 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender og til at sørge for 

bedre udveksling af erfaringer og bedste 

praksis; 

Or. it 
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Ændringsforslag  103 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender og til at sørge for 

bedre udveksling af erfaringer og bedste 

praksis; opfordrer derudover 

medlemsstaterne til at stille støttetjenester 

til rådighed for planlagte 

internationaliseringer, f.eks. i form af 

informationstilbud for virksomheder eller 

eksportkreditgarantier, og til at nedbryde 

handelsbarrierer; 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender og til at sørge for 

bedre udveksling af erfaringer og bedste 

praksis; opfordrer derudover 

medlemsstaterne til at stille støttetjenester 

til rådighed for planlagte 

internationaliseringer i form af 

informationstilbud for virksomheder eller 

eksportkreditgarantier; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  104 

Nadine Morano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender og til at sørge for 

bedre udveksling af erfaringer og bedste 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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praksis; opfordrer derudover 

medlemsstaterne til at stille støttetjenester 

til rådighed for planlagte 

internationaliseringer, f.eks. i form af 

informationstilbud for virksomheder eller 

eksportkreditgarantier, og til at nedbryde 

handelsbarrierer; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  105 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender og til at sørge for 

bedre udveksling af erfaringer og bedste 

praksis; opfordrer derudover 

medlemsstaterne til at stille støttetjenester 

til rådighed for planlagte 

internationaliseringer, f.eks. i form af 

informationstilbud for virksomheder eller 

eksportkreditgarantier, og til at nedbryde 

handelsbarrierer; 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender og til at sørge for 

bedre udveksling af erfaringer og bedste 

praksis; opfordrer derudover 

medlemsstaterne til at stille støttetjenester 

til rådighed for små familieforetagender, 

der planlægger internationaliseringer, 

f.eks. i form af informationstilbud for 

virksomheder eller eksportkreditgarantier; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  106 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender og til at sørge for 

bedre udveksling af erfaringer og bedste 

praksis; opfordrer derudover 

medlemsstaterne til at stille støttetjenester 

til rådighed for planlagte 

internationaliseringer, f.eks. i form af 

informationstilbud for virksomheder eller 

eksportkreditgarantier, og til at nedbryde 

handelsbarrierer; 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender og til at sørge for 

bedre udveksling af erfaringer og bedste 

praksis; opfordrer derudover 

medlemsstaterne til at stille støttetjenester 

til rådighed for planlagte 

internationaliseringer, f.eks. i form af 

informationstilbud for virksomheder eller 

eksportkreditgarantier, ved at nedbryde 

handelsbarrierer og ved at fremme specifik 

uddannelse for en 

iværksætterfamiliekultur; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  107 

Pavel Telička 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender og til at sørge for 

bedre udveksling af erfaringer og bedste 

praksis; opfordrer derudover 

medlemsstaterne til at stille støttetjenester 

til rådighed for planlagte 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder og 

manglende erfaringer med 

internationalisering, hvilket er en stor 

ulempe for dem; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender og til at sørge for 

bedre udveksling af erfaringer og bedste 
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internationaliseringer, f.eks. i form af 

informationstilbud for virksomheder eller 

eksportkreditgarantier, og til at nedbryde 

handelsbarrierer; 

praksis; opfordrer derudover 

medlemsstaterne til at stille støttetjenester 

til rådighed for planlagte 

internationaliseringer, f.eks. i form af 

informationstilbud for virksomheder eller 

eksportkreditgarantier, og til at nedbryde 

handelsbarrierer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  108 

Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender og til at sørge for 

bedre udveksling af erfaringer og bedste 

praksis; opfordrer derudover 

medlemsstaterne til at stille støttetjenester 

til rådighed for planlagte 

internationaliseringer, f.eks. i form af 

informationstilbud for virksomheder eller 

eksportkreditgarantier, og til at nedbryde 

handelsbarrierer; 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender via 

internationaliseringsportalen for SMV'er 
og den europæiske platform for 

klyngesamarbejde (ECCP) og til at sørge 

for bedre udveksling af erfaringer og 

bedste praksis; opfordrer derudover 

medlemsstaterne til at stille støttetjenester 

til rådighed for planlagte 

internationaliseringer, f.eks. i form af 

informationstilbud for virksomheder eller 

eksportkreditgarantier, og til at nedbryde 

handelsbarrierer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  109 

David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender og til at sørge for 

bedre udveksling af erfaringer og bedste 

praksis; opfordrer derudover 

medlemsstaterne til at stille støttetjenester 

til rådighed for planlagte 

internationaliseringer, f.eks. i form af 

informationstilbud for virksomheder eller 

eksportkreditgarantier, og til at nedbryde 

handelsbarrierer; 

7. konstaterer, at 35 % af de virksomheder, 

som ikke investerer på udenlandske 

markeder, begrunder dette med manglende 

kendskab til de udenlandske markeder; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at stille information om 

internationaliseringsmuligheder til 

rådighed især for de mindre 

familieforetagender og til at sørge for 

bedre udveksling af erfaringer og bedste 

praksis med særligt fokus på 

mulighederne for internationalisering via 

internettet; opfordrer derudover 

medlemsstaterne til at stille støttetjenester 

til rådighed for planlagte 

internationaliseringer, f.eks. i form af 

informationstilbud for virksomheder eller 

eksportkreditgarantier, og til at nedbryde 

handelsbarrierer; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  110 

Gianluca Buonanno 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. påpeger imidlertid, at flytning af 

produktionen til datterselskaber i 

udlandet tværtimod ofte sker for at 

erstatte produktionen i moderselskabet og 

i de andre virksomheder (f.eks. den 

afledte industri) i oprindelseslandet, 

hvilket har negative konsekvenser for 

både de absolutte beskæftigelsesniveauer 

og lønniveauerne; gør i den forbindelse 

opmærksom på, at et fald i beskæftigelsen 

og en lønnedgang ligger til grund for den 
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manglende efterspørgsel, dvs. de 

strukturelle økonomiske skævheder i 

euroområdet, som fremgår af det 

uforholdsmæssigt store overskud på de 

løbende poster, der genereres i nogle 

medlemsstater takket være strukturen med 

faste valutakurser; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at 

iværksætte politikker for at begrænse de 

alt for store handelsmæssige skævheder, 

der er meget strengere end de nuværende 

politikker, og som tager højde for en form 

for kompensation mellem de 

medlemsstater, der har overskud, og de 

medlemsstater, der har underskud, ikke 

kun ud fra de præcise årlige data, men 

også ud fra de kumulerede værdier i en 

rullende femårsperiode fra 2010; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  111 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. bemærker, at man ved at stille den 

nødvendige information om 

internationalisering og investering på 

udenlandske markeder til rådighed for 

mindre familieforetagender i EU, ved at 

nedbryde handelsbarriererne mellem 

medlemsstaterne, forenkle reglerne for 

handel mellem medlemsstaterne og gøre 

disse regler mere gennemsigtige vil være 

med til at skabe et velfungerende indre 

marked for varer og tjenesteydelser i EU; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  112 
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Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. erkender, at de skattemæssige, 

juridiske og administrative rammer, inden 

for hvilke familieforetagender (og 

indehaverledede virksomheder) opererer, 

er et miks af selskabsret og privatret;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  113 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. konstaterer, at det skattemæssige, 

lovgivningsmæssige og administrative 

miljø, som familievirksomhederne og de 

ejerdrevne virksomheder arbejder i, 

bestemmes af den samlede virkning af 

selskabs- og privatret; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  114 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. anerkender, at de skattemæssige, 

juridiske og administrative vilkår, som 

familieforetagender er underlagt, i høj 

grad afhænger af civil- og selskabsretten; 
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Or. es 

 

Ændringsforslag  115 

Therese Comodini Cachia 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. bemærker, at øget internationalisering 

af familieforetagenderne vil give flere 

muligheder for økonomisk vækst og 

jobskabelse; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

give de mindre familieforetagender 

mulighed for i højere grad at udnytte den 

digitale infrastruktur; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  116 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. erkender, at de skattemæssige, 

juridiske og administrative rammer, inden 

for hvilke familieforetagender opererer, er 

et miks af selskabsret og privatret;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  117 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. konstaterer, at 87 % af indehaverne af et 

familieforetagende er af den overbevisning, 

at bevaring af kontrollen med 

virksomheden er en af nøglefaktorerne bag 

succes4; konstaterer, at det af 

Kommissionens meddelelse om 2020-

handlingsplanen for iværksætterkultur5 

fremgår, at overdragelse af en virksomhed 

fra en generation til den næste er den 

største udfordring, et familieforetagende 

stilles overfor; 

8. konstaterer, at 87 % af indehaverne af et 

familieforetagende er af den overbevisning, 

at bevaring af kontrollen med 

virksomheden er en af nøglefaktorerne bag 

succes4; konstaterer, at det af 

Kommissionens meddelelse om 2020-

handlingsplanen for iværksætterkultur5 

fremgår, at overdragelse af en virksomheds 

ejerskab og ledelse fra en generation til 

den næste er den største udfordring, et 

familieforetagende stilles overfor; 

___________ ___________ 

4 European Family Business Barometer, 

juni 2014. 

4 European Family Business Barometer, 

juni 2014. 

5 COM(2012)0795. 5 COM(2012)0795. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  118 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. konstaterer, at 87 % af indehaverne af et 

familieforetagende er af den overbevisning, 

at bevaring af kontrollen med 

virksomheden er en af nøglefaktorerne bag 

succes4; konstaterer, at det af 

Kommissionens meddelelse om 2020-

handlingsplanen for iværksætterkultur5 

fremgår, at overdragelse af en virksomhed 

fra en generation til den næste er den 

største udfordring, et familieforetagende 

stilles overfor; 

8. konstaterer, at 87 % af indehaverne af et 

familieforetagende er af den overbevisning, 

at bevaring af kontrollen med 

virksomheden er en af nøglefaktorerne bag 

succes4; konstaterer, at det af 

Kommissionens meddelelse om 2020-

handlingsplanen for iværksætterkultur5 

fremgår, at overdragelse af en virksomhed 

fra en generation til den næste er den 

største udfordring, et familieforetagende 

stilles overfor; fremhæver, at tidlig 

forberedelse og specifik uddannelse af de 

involverede parter kan bidrage til, at 

sådanne overdragelser bliver vellykkede; 

___________ ___________ 

4 European Family Business Barometer, 4 European Family Business Barometer, 
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juni 2014. juni 2014. 

5 COM(2012)0795. 5 COM(2012)0795. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  119 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. opfordrer Kommissionen og navnlig 

medlemsstaterne til at fremme specifik 

uddannelse og videreuddannelse for 

familievirksomheder inden for 

virksomhedsoverdragelse, 

ledelsesstrukturer, ejerstrategier og 

gennemførelse af innovationer, navnlig i 

de lande, hvor familievirksomheden som 

koncept endnu ikke er så veletableret; 

konstaterer, at velfungerende systemer for 

erhvervsuddannelse på lang sigt kan 

bidrage til at bekæmpe manglen på 

faguddannet arbejdskraft og 

ungdomsarbejdsløsheden;   

Or. de 

 

Ændringsforslag  120 

Therese Comodini Cachia 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. bemærker, at små og mellemstore 

familieforetagender hele tiden udfordres 

af et behov for innovation og for at 

tiltrække de rigtige færdigheder og 

kompetencer; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 
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opmuntre de mindre familieforetagender 

til at tage risici med henblik på at vokse, 

til at uddanne deres medarbejdere og til at 

benytte sig af ekstern viden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  121 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. understreger, at familieforetagender 

skal overholde lovbestemmelserne om 

social sikring, pensionsbidrag og sikre 

arbejdsvilkår for de ansatte; påpeger, at 

familieforetagenderne skal overholde 

arbejdsretten, og deres ansatte har ret til 

god livskvalitet og et afbalanceret 

arbejdsliv;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  122 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. opfordrer medlemsstaterne til at 

forenkle de administrative procedurer og 

beskatningssystemerne, især for at tage 

hensyn til de udfordringer, som de små og 

mellemstore virksomheder og 

familieforetagenderne står over for; 

Or. en 
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Ændringsforslag  123 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8b. understreger, at 

familieforetagendernes ledelsesordninger 

bør styrke forbindelserne til eksterne 

interessenter, og at modellen med 

familieforetagender bør tilgodese den 

forholdsmæssige repræsentation af 

kvinder og mænd i bestyrelserne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  124 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8b. opfordrer indtrængende 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

gribe ind for at udvikle de digitale 

iværksætteraktiviteter og digitale 

færdigheder, så familieforetagenderne 

kan få fuldt udbytte af de digitale 

teknologier; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  125 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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 8c. understreger familieforetagendernes 

behov for at være direkte tilknyttet 

uddannelsesaktiviteter, så de hele tiden 

holdes underrettet om de nyeste 

fremgangsmåder inden for god 

virksomhedsledelse; mener, at 

familieforetagender endvidere bør have 

uhindret adgang til udviklingsmuligheder 

for menneskelig kapital til fordel for deres 

ansatte; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  126 

Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at forbedre de juridiske 

grundvilkår for generationsskifte i 

familieforetagender og til at skabe særlige 

finansieringsinstrumenter målrettet mod 

sådanne generationsskifter og dermed 

forebygge likviditetsflaskehalse, således at 

familieforetagendernes fortsatte eksistens 

sikres, og nødsalg forhindres; 

9. opfordrer derfor medlemsstaterne til at 

forbedre de juridiske grundvilkår for 

generationsskifte i familieforetagender og 

til at skabe særlige 

finansieringsinstrumenter målrettet mod 

sådanne generationsskifter og dermed 

forebygge likviditetsflaskehalse, således at 

familieforetagendernes fortsatte eksistens 

sikres, og nødsalg forhindres; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  127 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at forbedre de juridiske 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at vurdere de juridiske 
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grundvilkår for generationsskifte i 

familieforetagender og til at skabe særlige 

finansieringsinstrumenter målrettet mod 

sådanne generationsskifter og dermed 

forebygge likviditetsflaskehalse, således at 

familieforetagendernes fortsatte eksistens 

sikres, og nødsalg forhindres; 

grundvilkår for generationsskifte i små 

familieforetagender med realøkonomiske 

aktiviteter og sikre, at de ikke er 

ufordelagtige, og til at skabe særlige 

finansieringsinstrumenter målrettet mod 

sådanne generationsskifter og dermed 

forebygge likviditetsflaskehalse, således at 

de små familieforetagenders fortsatte 

eksistens sikres, og nødsalg forhindres; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  128 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at forbedre de juridiske 

grundvilkår for generationsskifte i 

familieforetagender og til at skabe særlige 

finansieringsinstrumenter målrettet mod 

sådanne generationsskifter og dermed 

forebygge likviditetsflaskehalse, således at 

familieforetagendernes fortsatte eksistens 

sikres, og nødsalg forhindres; 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at forbedre de juridiske 

grundvilkår og skabe 

finansieringsinstrumenter til støtte for 

generationsskifte i familieforetagender og 

til at fremme uddannelse, som er specifik 

for familieforetagender, inden for emner 

som virksomhedsoverdragelse, 

ledelsesstrukturer, ejerskabsstrategier og 

gennemførelse af innovationsstrategier; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  129 

András Gyürk 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at forbedre de juridiske 

grundvilkår for generationsskifte i 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at forbedre de juridiske 

grundvilkår for generationsskifte i 
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familieforetagender og til at skabe særlige 

finansieringsinstrumenter målrettet mod 

sådanne generationsskifter og dermed 

forebygge likviditetsflaskehalse, således at 

familieforetagendernes fortsatte eksistens 

sikres, og nødsalg forhindres; 

familieforetagender, herunder oprette 

kvikskranker for virksomheder, der 

befinder sig i en overdragelsesproces, og 

til at skabe særlige 

finansieringsinstrumenter målrettet mod 

sådanne generationsskifter og dermed 

forebygge likviditetsflaskehalse, således at 

familieforetagendernes fortsatte eksistens 

sikres, og nødsalg forhindres; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  130 

Henna Virkkunen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at forbedre de juridiske 

grundvilkår for generationsskifte i 

familieforetagender og til at skabe særlige 

finansieringsinstrumenter målrettet mod 

sådanne generationsskifter og dermed 

forebygge likviditetsflaskehalse, således at 

familieforetagendernes fortsatte eksistens 

sikres, og nødsalg forhindres; 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at forbedre de juridiske 

grundvilkår for generationsskifte i 

familieforetagender og til at fremme 

uddannelse, som er specifik for 

familieforetagender, inden for emner som 

virksomhedsoverdragelse, 

ledelsesstrukturer, ejerskabsstrategier og 

gennemførelse af innovationsstrategier; 

opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at oprette 

kvikskranker for virksomheder, der 

befinder sig i en overdragelsesproces, og 
dermed forebygge likviditetsflaskehalse, 

således at familieforetagendernes fortsatte 

eksistens sikres, og nødsalg forhindres; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  131 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at forbedre de juridiske 

grundvilkår for generationsskifte i 

familieforetagender og til at skabe særlige 

finansieringsinstrumenter målrettet mod 

sådanne generationsskifter og dermed 

forebygge likviditetsflaskehalse, således at 

familieforetagendernes fortsatte eksistens 

sikres, og nødsalg forhindres; 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at etablere en one-

stop-shop for familieforetagender, som er 

berørt af en virksomhedsoverdragelse, at 
forbedre de juridiske grundvilkår for 

generationsskifte i familieforetagender og 

til at skabe særlige 

finansieringsinstrumenter målrettet mod 

sådanne generationsskifter og dermed 

forebygge likviditetsflaskehalse, således at 

familieforetagendernes fortsatte eksistens 

sikres, og nødsalg forhindres; konstaterer i 

denne forbindelse, at der i Malta indføres 

en "Family Business Act", som gennem 

særlige kurser skal støtte 

familieforetagender i overdragelsesfasen 

og skabe positive skattemæssige og 

administrative rammebetingelser;  

Or. de 

 

Ændringsforslag  132 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at forbedre de juridiske 

grundvilkår for generationsskifte i 

familieforetagender og til at skabe særlige 

finansieringsinstrumenter målrettet mod 

sådanne generationsskifter og dermed 

forebygge likviditetsflaskehalse, således at 

familieforetagendernes fortsatte eksistens 

sikres, og nødsalg forhindres; 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at forbedre de juridiske 

grundvilkår for generationsskifte i 

familieforetagender og til at fremme 

uddannelsesprogrammer, der er rettet 

mod familieforetagender, og som vedrører 

generationsskiftespørgsmål, 

ledelsesstrukturer og strategier for 

ejerskabskontrol, og at gennemføre 

innovationsprocesser i navnlig de lande, 

hvor begrebet familieforetagender er 

mindst udviklet historisk set; bemærker i 

den forbindelse, at Malta har indført 

loven "Family Business Act", som tager 
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sigte på at støtte familieforetagender i 

generationsskiftefasen ved at tilbyde en 

specifik uddannelse og skabe gunstige 

skattemæssige og administrative rammer; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  133 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at forbedre de juridiske 

grundvilkår for generationsskifte i 

familieforetagender og til at skabe særlige 

finansieringsinstrumenter målrettet mod 

sådanne generationsskifter og dermed 

forebygge likviditetsflaskehalse, således at 

familieforetagendernes fortsatte eksistens 

sikres, og nødsalg forhindres; 

9. opfordrer derfor Kommissionen og især 

medlemsstaterne til at forbedre de juridiske 

grundvilkår for generationsskifte i 

familieforetagender i medfør af et one-

stop-system og til at skabe særlige 

finansieringsinstrumenter målrettet mod 

sådanne generationsskifter og dermed 

forebygge likviditetsflaskehalse, således at 

familieforetagendernes fortsatte eksistens 

sikres, og nødsalg forhindres; opfordrer 

endvidere til særlig uddannelse for ejere 

af familieforetagender inden for 

arveafgift, ejendomsret og god 

virksomhedsledelse; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  134 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. opfordrer indtrængende 

Kommissionen og Parlamentet til at 

genoverveje ophævelsen, med 

Amsterdamtraktaten af 1997, af artikel 
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44, stk. 2, i Romtraktaten, som tog højde 

for "udviklingen af en naturlig 

præference mellem medlemsstaterne"; 

opfordrer således indtrængende EU til at 

genindføre fællesskabspræferencen på 

landbrugsområdet og til at træffe de 

protektionistiske foranstaltninger, der er 

nødvendige, for at SMV'er, som er 

familieforetagender, kan konkurrere med 

virksomhederne i tredjelande; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  135 

Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. opfordrer Kommissionen til i 

forbindelse med initiativet om bedre 

regulering at foretage en analyse af den 

eksisterende lovgivning, der har betydning 

for familieforetagenderne, med henblik på 

at identificere problemer og 

vækstbarrierer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  136 

Anna Záborská 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. understreger behovet for på EU-plan 

at vedtage en bindende juridisk definition 

på familieforetagender, der tilgodeser de 

eksisterende familieforetagenders 

diversitet i samtlige medlemsstater; 
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understreger, at denne definition er en 

nødvendig forudsætning for yderligere 

tiltag; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  137 

Esther de Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. bemærker i denne forbindelse 

vigtigheden af at fremme alternative 

låneformer for familieforetagender såsom 

andelslånekasser; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  138 

Therese Comodini Cachia 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. bemærker, at små familieforetagender 

til tider står over for udfordringer som 

følge af konflikter mellem 

familiemedlemmer; opfordrer 

Kommissionen til at få udført studier, der 

analyserer procedurer til håndtering af 

konflikter mellem familiemedlemmer på 

EU-plan, som er eller kunne være 

effektive med henblik på hurtig og effektiv 

bilæggelse af sådanne tvister og fremme 

af udvekslingen af eksempler på bedste 

praksis; 

Or. en 
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Ændringsforslag  139 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Pilar del 

Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. minder om, at en kvikskranke for 

virksomheder kan lette alle de procedurer, 

virksomhederne skal igennem, herunder 

også i forbindelse med deres overdragelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  140 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at oprette 

kvikskranker for de virksomheder, der er 

midt i en generationsskifteproces, og til at 

skabe særlige finansieringsinstrumenter 

målrettet mod sådanne generationsskifter 

og dermed forebygge 

likviditetsflaskehalse, således at 

familieforetagendernes fortsatte eksistens 

sikres, og nødsalg forhindres; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  141 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, 

at der iværksættes skatteforanstaltninger i 

form af fritagelser for gave- og 

arveafgifter, som har vist sig at bidrage til 

langsigtet familieiværksætteri, og at de 

ikke undergraves af kortsigtede reformer, 

der vedtages under pres som følge af den 

aktuelle gældskrise; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  142 

Branislav Škripek 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. opfordrer medlemsstaterne til at 

gennemføre princippet om 

familieperspektivet ("family 

mainstreaming") i praksis for at sikre 

mere omfattende og effektive 

foranstaltninger og politikker; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  143 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9b. understreger, at euroen som en "one 

size fits all"-valuta er en stor hæmsko for 

SMV'ernes vækst, navnlig de SMV'er, 

som er familieforetagender; 
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Or. fr 

 

Ændringsforslag  144 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9b. bemærker, at fremme af iværksætteri i 

skoler og andre uddannelsesinstitutioner 

er af central betydning for at udvikle 

iværksættertankegangen; mener, at 

uddannelsen bør omfatte emner, der er 

specifikke for familieforetagender, 

herunder ejerskab, generationsskifte og 

familieledelse, samt mere generelle 

oplysninger, såsom betydningen af 

innovation som et middel til at genopfinde 

en virksomhed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  145 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9b. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at udforme politikker 

for at fremme og lette 

børsnoteringsprocessen, også ved at 

fremme særlige uddannelsesprogrammer 

rettet mod familieforetagender; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  146 
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Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9b. opfordrer Kommissionen til at 

anerkende nødvendigheden af, at der 

gives gradvis adgang til 

internationalisering for 

familieforetagender, hvor de undgår at 

blive eksponeret for alle de risici, der 

findes på de internationale markeder, 

samtidig med at deres territoriale 

merværdi bevares;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  147 

Branislav Škripek 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9b. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at tage højde for det 

uformelle og usynlige arbejde, som 

familiemedlemmer udfører, også i 

familieforetagender;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  148 

Branislav Škripek 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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 9c. opfordrer medlemsstaterne til at 

evaluere de muligheder, som 

familieforetagender giver for at øge 

kvinders indflydelse, skabe lige 

muligheder og lette balancen mellem 

familie- og arbejdsliv;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  149 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9c. understreger, at familieforetagenders 

bidrag til innovation kan forbedres ved at 

fremme deres deltagelse i offentligt-

private partnerskaber og klynger og ved at 

støtte deres samarbejde med 

forskningsinstitutioner; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  150 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9c. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, 

at den eksisterende skattepraksis, der har 

vist sig at være gunstig for 

familieforetagender på lang sigt som følge 

af fritagelser for vederlagsfri 

virksomhedsoverdragelse og for 

arveafgift, ikke bliver udhulet af reformer, 

der bygger på en kortsigtet tankegang; 

mener desuden, at adgangen til disse 

undtagelser bør forenkles og styrkes, 
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således at alle familieforetagender kan 

nyde godt af dem, såfremt de ønsker at 

forblive et familieforetagende; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  151 

Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9d. bemærker, at Malta er i gang med at 

indføre en lov om familieforetagender, 

som har til formål at støtte 

familieforetagender og afhjælpe deres 

problemer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  152 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 e (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9e. opfordrer Kommissionen til at fremme 

vedtagelsen af en fælles definition på 

familieforetagender i EU med henblik på 

at lette søgningen efter og 

sammenligningen af data vedrørende 

deres forskellige kendetegn, situationer og 

problemer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  153 

Nadine Morano 
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Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  154 

Anna Záborská 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

10. tilskynder Kommissionen og 

medlemsstaterne til at harmonisere 

reglerne for familieforetagender i 

Europa; opfordrer Kommissionen til at få 

udført studier, hvori ejerskabets betydning 

for en virksomheds succes og videre 

eksistens bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  155 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

10. opfordrer Kommissionen til at definere 

begrebet "familieforetagende" på EU-

plan og få udført regelmæssige studier, 

hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle data baseret 

på definitionen af "familieforetagende" 
om familieforetagender i hver enkel 

medlemsstat til på den ene side at kunne 

foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  156 

András Gyürk 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

regelmæssige og korrekt finansierede 
studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, de særlige udfordringer 

for familieforetagender bliver beskrevet, og 

en statistisk anvendelig definition på 
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tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

familieforetagender bliver udarbejdet i 

samarbejde med Eurostat; tilskynder 

derudover Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation samt en 

sammenligning af familieforetagender og 

ikkefamilieforetagender og på den anden 

side fremme udveksling af eksempler på 

bedste praksis; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  157 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

10. opfordrer Kommissionen til 

regelmæssigt at få udført tilstrækkeligt 

finansierede studier, hvori ejerskabets 

betydning for en virksomheds succes og 

videre eksistens bliver analyseret, og de 

særlige udfordringer for 

familieforetagender bliver beskrevet, samt 

til sammen med Eurostat at udvikle en 

definition af familieforetagender, som er 

egnet til statistikker; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation samt 

mellem familieforetagender og 

ikkefamilieforetagender og på den anden 

side fremme udveksling af eksempler på 

bedste praksis; 

Or. de 
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Ændringsforslag  158 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene 

side at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, de særlige udfordringer 

for familieforetagender bliver beskrevet, og 

en statistisk anvendelig definition på 

familieforetagender bliver udarbejdet i 

samarbejde med Eurostat; tilskynder 

Kommissionen til at opstille en ramme for 

identificering og måling af positive 

eksternaliteter, som familieforetagender 

kan generere, og derudover til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til at kunne 

foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og af 

familieforetagender og 

ikkefamilieforetagender og til at fremme 

udveksling af eksempler på bedste praksis; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  159 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at få 

udført studier, hvori ejerskabets betydning 

for en virksomheds succes og videre 

eksistens bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

10. opfordrer Kommissionen til at udføre 

regelmæssige og korrekt finansierede 
studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 
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tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene 

side at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i samtlige medlemsstater til på den ene 

side at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  160 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

regelmæssige og korrekt finansierede 
studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation samt en 

sammenligning af familieforetagender og 

ikkefamilieforetagender og på den anden 

side fremme udveksling af eksempler på 

bedste praksis; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  161 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation i forhold 

til situationen for ikkefamilieledede 

firmaer, og på den anden side fremme 

udveksling af eksempler på bedste praksis; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  162 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder desuden 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  163 



 

AM\1055556DA.doc 81/104 PE552.105v01-00 

 DA 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for små familieforetagender 

bliver beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  164 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

studier, hvori ejerskabets betydning for en 

virksomheds succes og videre eksistens 

bliver analyseret, og de særlige 

udfordringer for familieforetagender bliver 

beskrevet; tilskynder derudover 

Kommissionen til at indsamle 

tilstrækkelige data om familieforetagender 

i hver enkel medlemsstat til på den ene side 

at kunne foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 

10. opfordrer Kommissionen til at få udført 

fortsatte studier, hvori ejerskabets 

betydning for en virksomheds succes og 

videre eksistens bliver analyseret, og de 

særlige udfordringer for 

familieforetagender bliver beskrevet; 

tilskynder derudover Kommissionen til at 

indsamle tilstrækkelige data om 

familieforetagender i hver enkel 

medlemsstat til på den ene side at kunne 

foretage en sammenligning af 

familieforetagendernes situation og på den 

anden side fremme udveksling af 

eksempler på bedste praksis; 
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Or. it 

 

Ændringsforslag  165 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 10a. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en juridisk bindende europæisk 

definition på "familieforetagende", hvor 

der tages højde for de forskellige forhold i 

medlemsstaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  166 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 10a. opfordrer Kommissionen til i 

fællesskab med Eurostat at udvikle en 

definition af familieforetagende, som gør 

det muligt at samle sammenlignelige data 

i EU-medlemsstaterne om 

familieforetagendernes særlige situation; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  167 

Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at ændre den 

europæiske definition på SMV'er fra 2003 

væk fra rent kvantitative kriterier og hen 

imod kvalitative kriterier, som også vil 

tage virksomhedens ejerskab i betragtning 

under hensyntagen til sammenblandingen 

af ejerskab, kontrol og ledelse og generelt 

det, at virksomhedsledelsen er knyttet til 

en person, og af, hvilke følger dette vil få 

for familieforetagender, f.eks. i 

forbindelse med statsstøtte og berettigelse 

til andre former for virksomhedsfremme; 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  168 

David Borrelli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at ændre den 

europæiske definition på SMV'er fra 2003 

væk fra rent kvantitative kriterier og hen 

imod kvalitative kriterier, som også vil 

tage virksomhedens ejerskab i betragtning 

under hensyntagen til sammenblandingen 

af ejerskab, kontrol og ledelse og generelt 

det, at virksomhedsledelsen er knyttet til 

en person, og af, hvilke følger dette vil få 

for familieforetagender, f.eks. i 

forbindelse med statsstøtte og berettigelse 

til andre former for virksomhedsfremme; 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at udvide den 

europæiske definition på SMV'er; 

Or. it 
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Ændringsforslag  169 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at ændre den 

europæiske definition på SMV'er fra 2003 

væk fra rent kvantitative kriterier og hen 

imod kvalitative kriterier, som også vil tage 

virksomhedens ejerskab i betragtning 

under hensyntagen til sammenblandingen 

af ejerskab, kontrol og ledelse og generelt 

det, at virksomhedsledelsen er knyttet til 

en person, og af, hvilke følger dette vil få 

for familieforetagender, f.eks. i 

forbindelse med statsstøtte og berettigelse 

til andre former for virksomhedsfremme; 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt den europæiske definition på 

SMV'er fra 2003 kan finjusteres, så den 

omfatter kvalitative kriterier, som også vil 

tage virksomhedens ejerskab i betragtning 

under hensyntagen til sammenblandingen 

af ejerskab, kontrol og ledelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  170 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at ændre den 

europæiske definition på SMV'er fra 2003 

væk fra rent kvantitative kriterier og hen 

imod kvalitative kriterier, som også vil 

tage virksomhedens ejerskab i betragtning 

under hensyntagen til sammenblandingen 

af ejerskab, kontrol og ledelse og generelt 

det, at virksomhedsledelsen er knyttet til en 

person, og af, hvilke følger dette vil få for 

familieforetagender, f.eks. i forbindelse 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at ændre den 

europæiske definition på SMV'er fra 2003, 

så den også tager virksomhedens ejerskab 

i betragtning under hensyntagen til 

sammenblandingen af ejerskab, kontrol og 

ledelse og generelt det, at 

virksomhedsledelsen er knyttet til en 

person, og af, hvilke følger dette vil få for 

familieforetagender; 
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med statsstøtte og berettigelse til andre 

former for virksomhedsfremme; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  171 

Pavel Telička 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at ændre den 

europæiske definition på SMV'er fra 2003 

væk fra rent kvantitative kriterier og hen 

imod kvalitative kriterier, som også vil tage 

virksomhedens ejerskab i betragtning 

under hensyntagen til sammenblandingen 

af ejerskab, kontrol og ledelse og generelt 

det, at virksomhedsledelsen er knyttet til en 

person, og af, hvilke følger dette vil få for 

familieforetagender, f.eks. i forbindelse 

med statsstøtte og berettigelse til andre 

former for virksomhedsfremme; 

11. opfordrer Kommissionen til at 

overveje, hvorvidt det vil være muligt at 

ændre den europæiske definition på 

SMV'er fra 2003 væk fra rent kvantitative 

kriterier og hen imod kvalitative kriterier, 

som også vil tage virksomhedens ejerskab i 

betragtning under hensyntagen til 

sammenblandingen af ejerskab, kontrol og 

ledelse og generelt det, at 

virksomhedsledelsen er knyttet til en 

person, og af, hvilke følger dette vil få for 

familieforetagender, f.eks. i forbindelse 

med statsstøtte og berettigelse til andre 

former for virksomhedsfremme; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  172 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at ændre den 

europæiske definition på SMV'er fra 2003 

væk fra rent kvantitative kriterier og hen 

imod kvalitative kriterier, som også vil tage 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at ændre den 

europæiske definition på SMV'er fra 2003, 

så den ikke blot omfatter rent kvantitative 

kriterier, men også kvalitative kriterier, 
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virksomhedens ejerskab i betragtning 

under hensyntagen til sammenblandingen 

af ejerskab, kontrol og ledelse og generelt 

det, at virksomhedsledelsen er knyttet til en 

person, og af, hvilke følger dette vil få for 

familieforetagender, f.eks. i forbindelse 

med statsstøtte og berettigelse til andre 

former for virksomhedsfremme; 

som også vil tage virksomhedens ejerskab i 

betragtning under hensyntagen til 

sammenblandingen af ejerskab, kontrol og 

ledelse og generelt det, at 

virksomhedsledelsen er knyttet til en 

person, og af de følger, dette vil få for 

familieforetagender, f.eks. i forbindelse 

med statsstøtte og andre muligheder for 

virksomhedsfremme; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  173 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at ændre den 

europæiske definition på SMV'er fra 2003 

væk fra rent kvantitative kriterier og hen 

imod kvalitative kriterier, som også vil tage 

virksomhedens ejerskab i betragtning 

under hensyntagen til sammenblandingen 

af ejerskab, kontrol og ledelse og generelt 

det, at virksomhedsledelsen er knyttet til en 

person, og af, hvilke følger dette vil få for 

familieforetagender, f.eks. i forbindelse 

med statsstøtte og berettigelse til andre 

former for virksomhedsfremme; 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at udvikle den 

europæiske definition på SMV'er fra 2003 

væk fra rent kvantitative kriterier og hen 

imod kvalitative kriterier, som også vil tage 

virksomhedens ejerskab i betragtning 

under hensyntagen til sammenblandingen 

af ejerskab, kontrol og ledelse samt 

enheden af risiko og ansvar på én hånd 

og generelt det, at virksomhedsledelsen er 

knyttet til en person, og af, hvilke følger 

dette vil få for familieforetagender, f.eks. i 

forbindelse med statsstøtte og berettigelse 

til andre former for virksomhedsfremme; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  174 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at ændre den 

europæiske definition på SMV'er fra 2003 

væk fra rent kvantitative kriterier og hen 

imod kvalitative kriterier, som også vil tage 

virksomhedens ejerskab i betragtning 

under hensyntagen til sammenblandingen 

af ejerskab, kontrol og ledelse og generelt 

det, at virksomhedsledelsen er knyttet til en 

person, og af, hvilke følger dette vil få for 

familieforetagender, f.eks. i forbindelse 

med statsstøtte og berettigelse til andre 

former for virksomhedsfremme; 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at ændre den 

europæiske definition på SMV'er fra 2003 

væk fra rent kvantitative kriterier og hen 

imod kvalitative kriterier, som også vil tage 

virksomhedens sociale ansvar og ejerskab 

i betragtning under hensyntagen til 

sammenblandingen af ejerskab, kontrol og 

ledelse og generelt det, at 

virksomhedsledelsen er knyttet til en 

person, og af, hvilke følger dette vil få for 

familieforetagender, f.eks. i forbindelse 

med statsstøtte og berettigelse til andre 

former for virksomhedsfremme; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  175 

Patrizia Toia 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at ændre den 

europæiske definition på SMV'er fra 2003 

væk fra rent kvantitative kriterier og hen 

imod kvalitative kriterier, som også vil 

tage virksomhedens ejerskab i betragtning 

under hensyntagen til sammenblandingen 

af ejerskab, kontrol og ledelse og generelt 

det, at virksomhedsledelsen er knyttet til en 

person, og af, hvilke følger dette vil få for 

familieforetagender, f.eks. i forbindelse 

med statsstøtte og berettigelse til andre 

former for virksomhedsfremme; 

11. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konsekvensanalyse af, 

hvorvidt det vil være muligt at ændre den 

europæiske definition på SMV'er, som 

også vil tage i betragtning, at 

virksomhedsledelsen er knyttet til en 

person, og at arbejdstagerne inddrages i 

administrationen af virksomhedens 

aktiviteter, og hvilke følger dette vil få for 

familieforetagender, f.eks. i forbindelse 

med statsstøtte og berettigelse til andre 

former for virksomhedsfremme; 

Or. it 
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Ændringsforslag  176 

Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11a. henleder Kommissionens 

opmærksomhed på, at størstedelen af 

familieforetagender er SMV'er, og at det 

derfor er vigtigt at anvende "think small 

first"-princippet for bedre at tilpasse EU-

lovgivningen til realiteterne og behovene i 

disse foretagender og give dem mulighed 

for at drage fordel af støtteprogrammer og 

en reduktion af bureaukratiet; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  177 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. opfordrer Kommissionen til i 

mellemtiden inden for rammerne af sine 

konsekvensanalyser at etablere en 

"familieforetagende-test" svarende til 

SMV-testen med det formål på et tidligt 

tidspunkt at kunne afdække følgerne af 

bestemte retsakter for familieforetagender 

og således undgå unødvendigt 

bureaukrati for familieforetagenderne; 

12. opfordrer Kommissionen til inden for 

rammerne af sine konsekvensanalyser på 

passende vis at fastslå følgerne af bestemte 

retsakter for familieforetagender; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  178 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 
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Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. opfordrer Kommissionen til i 

mellemtiden inden for rammerne af sine 

konsekvensanalyser at etablere en 

"familieforetagende-test" svarende til 

SMV-testen med det formål på et tidligt 

tidspunkt at kunne afdække følgerne af 

bestemte retsakter for familieforetagender 

og således undgå unødvendigt bureaukrati 

for familieforetagenderne; 

12. opfordrer Kommissionen til i 

mellemtiden inden for rammerne af sine 

konsekvensanalyser at etablere en 

"familieforetagende-test" svarende til 

SMV-testen med det formål på et tidligt 

tidspunkt at kunne afdække følgerne af 

bestemte retsakter for familieforetagender 

og således undgå unødvendigt bureaukrati 

for familieforetagenderne, idet den især er 

opmærksom på mikset af selskabsret og 

privatret; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  179 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. opfordrer Kommissionen til i 

mellemtiden inden for rammerne af sine 

konsekvensanalyser at etablere en 

"familieforetagende-test" svarende til 

SMV-testen med det formål på et tidligt 

tidspunkt at kunne afdække følgerne af 

bestemte retsakter for familieforetagender 

og således undgå unødvendigt bureaukrati 

for familieforetagenderne; 

12. opfordrer Kommissionen til i 

mellemtiden inden for rammerne af sine 

konsekvensanalyser at etablere en 

"familieforetagende-test" svarende til 

SMV-testen med det formål på et tidligt 

tidspunkt at kunne afdække følgerne af 

bestemte retsakter for familieforetagender 

og således undgå unødvendigt bureaukrati 

og tyngende hindringer for 

familieforetagenderne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  180 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 
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Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. opfordrer Kommissionen til i 

mellemtiden inden for rammerne af sine 

konsekvensanalyser at etablere en 

"familieforetagende-test" svarende til 

SMV-testen med det formål på et tidligt 

tidspunkt at kunne afdække følgerne af 

bestemte retsakter for familieforetagender 

og således undgå unødvendigt bureaukrati 

for familieforetagenderne; 

12. opfordrer Kommissionen til i 

mellemtiden inden for rammerne af sine 

konsekvensanalyser at etablere en 

"familieforetagende-test" (især for 

politikker som f.eks. inden for ejer- og 

ledelsesstrukturer) svarende til SMV-

testen, som især fokuserer på den samlede 

virkning af selskabs- og privatret, med det 

formål på et tidligt tidspunkt at kunne 

afdække følgerne af bestemte retsakter for 

familieforetagender og således undgå 

unødvendigt bureaukrati for 

familieforetagenderne; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  181 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. opfordrer Kommissionen til i 

mellemtiden inden for rammerne af sine 

konsekvensanalyser at etablere en 

"familieforetagende-test" svarende til 

SMV-testen med det formål på et tidligt 

tidspunkt at kunne afdække følgerne af 

bestemte retsakter for familieforetagender 

og således undgå unødvendigt bureaukrati 

for familieforetagenderne; 

12. opfordrer Kommissionen til i 

mellemtiden inden for rammerne af sine 

konsekvensanalyser (f.eks. med hensyn til 

politikker for ejerskab, ledelsesstruktur 

eller privatlivets fred) at etablere en 

"familieforetagende-test" svarende til 

SMV-testen med det formål på et tidligt 

tidspunkt at kunne afdække følgerne af 

bestemte retsakter for familieforetagender 

og således undgå unødvendigt bureaukrati 

for familieforetagenderne, idet man er 

særligt opmærksom på de kombinerede 

virkninger af selskabsretten og 

privatretten; 

Or. it 
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Ændringsforslag  182 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. opfordrer Kommissionen til i 

mellemtiden inden for rammerne af sine 

konsekvensanalyser at etablere en 

"familieforetagende-test" svarende til 

SMV-testen med det formål på et tidligt 

tidspunkt at kunne afdække følgerne af 

bestemte retsakter for familieforetagender 

og således undgå unødvendigt bureaukrati 

for familieforetagenderne; 

12. opfordrer Kommissionen til i 

mellemtiden inden for rammerne af sine 

konsekvensanalyser at etablere en 

"familieforetagende-test" svarende til 

SMV-testen med det formål på et tidligt 

tidspunkt at kunne afdække følgerne af 

bestemte retsakter for familieforetagender 

og således undgå unødvendigt bureaukrati 

for familieforetagenderne, idet den især er 

opmærksom på mikset af selskabsret og 

privatret; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  183 

Esther de Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12a. bemærker, at forskelle i f.eks. 

skattelovgivningen, støtteordninger eller 

gennemførelsen af EU-lovgivningen i 

nabolandene kan volde problemer for 

iværksættere, herunder iværksættere med 

familieforetagender, i grænseområderne; 

opfordrer derfor medlemsstaterne til at 

gennemgå nationale lovforslag og den 

foreslåede metode til gennemførelse af 

EU-lovgivningen med henblik på at 

fastslå, hvilke virkninger disse har for 

iværksættere, herunder iværksættere med 

familieforetagender, i grænseområderne; 

Or. nl 
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Ændringsforslag  184 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til internt at 

nedsætte et permanent udvalg, som 

specifikt tager sig af 

familieforetagendernes behov og særlige 

forhold, regelmæssigt aflægger rapport til 

Parlamentet og medlemsstaterne og står 

til rådighed for familieforetagenderne 

som kontaktsted på EU-plan for 

eventuelle spørgsmål, især om EU-

lovgivning;  

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  185 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til internt at 

nedsætte et permanent udvalg, som 

specifikt tager sig af 

familieforetagendernes behov og særlige 

forhold, regelmæssigt aflægger rapport til 

Parlamentet og medlemsstaterne og står til 

rådighed for familieforetagenderne som 

kontaktsted på EU-plan for eventuelle 

spørgsmål, især om EU-lovgivning;  

13. opfordrer Kommissionen til internt at 

oprette en gruppe på højt plan, der kan 

danne grundlag for nedsættelsen af et 

permanent udvalg, som specifikt tager sig 

af familieforetagendernes behov og særlige 

forhold, regelmæssigt aflægger rapport til 

Parlamentet og medlemsstaterne og står til 

rådighed for familieforetagenderne som 

kontaktsted på EU-plan for eventuelle 

spørgsmål, især om EU-lovgivning;  

Or. es 

 

Ændringsforslag  186 
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Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til internt at 

nedsætte et permanent udvalg, som 

specifikt tager sig af 

familieforetagendernes behov og særlige 

forhold, regelmæssigt aflægger rapport til 

Parlamentet og medlemsstaterne og står til 

rådighed for familieforetagenderne som 

kontaktsted på EU-plan for eventuelle 

spørgsmål, især om EU-lovgivning;  

13. opfordrer Kommissionen til at nedsætte 

en gruppe på højt niveau til at definere 

opgaverne for et internt permanent udvalg, 

som specifikt tager sig af 

familieforetagendernes behov og særlige 

forhold, regelmæssigt aflægger rapport til 

Parlamentet og medlemsstaterne og står til 

rådighed for familieforetagenderne som 

kontaktsted på EU-plan for eventuelle 

spørgsmål, især om EU-lovgivning;  

Or. de 

 

Ændringsforslag  187 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til internt at 

nedsætte et permanent udvalg, som 

specifikt tager sig af 

familieforetagendernes behov og særlige 

forhold, regelmæssigt aflægger rapport til 

Parlamentet og medlemsstaterne og står til 

rådighed for familieforetagenderne som 

kontaktsted på EU-plan for eventuelle 

spørgsmål, især om EU-lovgivning;  

13. opfordrer Kommissionen til internt at 

nedsætte et permanent udvalg, som 

specifikt tager sig af 

familieforetagendernes behov og særlige 

forhold, regelmæssigt aflægger rapport til 

Parlamentet og medlemsstaterne og står til 

rådighed for familieforetagenderne som 

kontaktsted på EU-plan for eventuelle 

spørgsmål, især om EU-lovgivning og 

adgang til EU-finansiering;  

Or. it 

 

Ændringsforslag  188 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 
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Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til internt at 

nedsætte et permanent udvalg, som 

specifikt tager sig af 

familieforetagendernes behov og særlige 

forhold, regelmæssigt aflægger rapport til 

Parlamentet og medlemsstaterne og står til 

rådighed for familieforetagenderne som 

kontaktsted på EU-plan for eventuelle 

spørgsmål, især om EU-lovgivning;  

13. opfordrer Kommissionen til internt at 

nedsætte et permanent udvalg, som 

specifikt tager sig af 

familieforetagendernes behov og særlige 

forhold, regelmæssigt aflægger rapport til 

Parlamentet og medlemsstaterne, står til 

rådighed for familieforetagenderne som 

kontaktsted på EU-plan for eventuelle 

spørgsmål, især om EU-lovgivning, 

opmuntrer til udveksling af bedste praksis 

mellem medlemsstaternes organisationer 

for familieforetagender og udbreder 

retningslinjer og standardtekster og -

løsninger for familieforetagender til 

afhjælpning af deres specifikke 

problemer;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  189 

Patrizia Toia 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13a. opfordrer Kommissionen til at støtte 

alle former for nyt iværksætteri, herunder 

omdannelsen af kriseramte virksomheder 

til andelsselskaber, således at 

arbejdstagerne får mulighed for at skabe 

beskæftigelsesalternativer og bevare den 

opnåede knowhow; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  190 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 



 

AM\1055556DA.doc 95/104 PE552.105v01-00 

 DA 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer Kommissionen til at fremme 

styrkelse af iværksætterånd overalt i EU 

og til at skabe et ekspertisefremmende 

erhvervsmiljø; 

14. opfordrer Kommissionen til at tage sin 

strategi op til revision og endelig træffe de 

protektionistiske foranstaltninger, der er 

nødvendige, for at SMV'er, som er 

familieforetagender, kan konkurrere med 

virksomhederne i tredjelande; 

Or. fr 

Ændringsforslag  191 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer Kommissionen til at fremme 

styrkelse af iværksætterånd overalt i EU og 

til at skabe et ekspertisefremmende 

erhvervsmiljø; 

14. opfordrer Kommissionen til at fremme 

styrkelse af iværksætterånd, mere specifikt 

betydningen af værdier og uddannelse for 

vellykket overdragelse af lederskabet af 

familieforetagender fra en generation til 

den næste, overalt i EU og til at skabe et 

ekspertisefremmende erhvervsmiljø; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  192 

András Gyürk 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer Kommissionen til at fremme 

styrkelse af iværksætterånd overalt i EU og 

til at skabe et ekspertisefremmende 

erhvervsmiljø; 

14. opfordrer Kommissionen til at fremme 

styrkelse af iværksætterånd overalt i EU og 

til at skabe et gunstigt 

ekspertisefremmende erhvervsmiljø; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  193 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer Kommissionen til at fremme 

styrkelse af iværksætterånd overalt i EU og 

til at skabe et ekspertisefremmende 

erhvervsmiljø; 

14. opfordrer Kommissionen til at fremme 

styrkelse af iværksætterånd overalt i EU og 

til at skabe et positivt, 

ekspertisefremmende erhvervsmiljø; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  194 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer Kommissionen til at fremme 

styrkelse af iværksætterånd overalt i EU og 

til at skabe et ekspertisefremmende 

erhvervsmiljø; 

14. opfordrer Kommissionen til at fremme 

styrkelse af iværksætterånd overalt i EU og 

til at skabe et gunstigt 

ekspertisefremmende erhvervsmiljø; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  195 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer Kommissionen til at fremme 14. opfordrer Kommissionen til at fremme 
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styrkelse af iværksætterånd overalt i EU og 

til at skabe et ekspertisefremmende 

erhvervsmiljø; 

styrkelse af iværksætterånd overalt i EU og 

til at skabe et gunstigt 

ekspertisefremmende erhvervsmiljø; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  196 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer Kommissionen til at fremme 

styrkelse af iværksætterånd overalt i EU og 

til at skabe et ekspertisefremmende 

erhvervsmiljø; 

14. opfordrer Kommissionen til at fremme 

styrkelse af iværksætterånd overalt i EU 

under hensyntagen til 

familieforetagendernes betydning for den 

europæiske økonomi og til at skabe et 

ekspertisefremmende erhvervsmiljø; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  197 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. opfordrer Kommissionen til at 

overveje at indføre indsamling af data, der 

er specifikke for familieforetagender, 

hvilket vil muliggøre bedre og mere 

målrettet bistand og oprettelse af egnede 

støttestrukturer og investering;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  198 

Eva Kaili 
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Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. opfordrer Kommissionen til at 

udbrede modellen med 

familieforetagender i hele EU og lette 

oprettelsen af kontaktpunkter og 

administrative strukturer i form af 

kvikskranker for familieforetagenderne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  199 

Eva Kaili 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14b. opfordrer Kommissionen til at 

oprette og bistå interessegrupper for 

familieforetagender i medlemsstaterne, 

hvor disse interesser ikke er tilstrækkeligt 

og effektivt repræsenteret; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  200 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

analyseret med henblik på at styrke det 

udgår 
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europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

inden år 2020, og til at udforme en 

køreplan, hvori der indgår en liste over de 

foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn 

til deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  201 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

analyseret med henblik på at styrke det 

europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

inden år 2020, og til at udforme en 

køreplan, hvori der indgår en liste over de 

foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn til 

deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling; 

15. anmoder Kommissionen om at 

udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

analyseret med henblik på at styrke det 

europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

inden år 2020, og til at udforme en 

køreplan, hvori der indgår en liste over de 

foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn til 

deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  202 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

analyseret med henblik på at styrke det 

15. opfordrer Kommissionen til omgående 

at udarbejde en meddelelse om 

familieforetagender med henblik på at 

styrke det europæiske erhvervslivs 
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europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

inden år 2020, og til at udforme en 

køreplan, hvori der indgår en liste over de 

foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn til 

deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling; 

konkurrenceevne inden år 2020, og til at 

udforme en køreplan, hvori der indgår en 

liste over de foranstaltninger, som kan 

styrke familieforetagenderne i EU med 

hensyn til deres erhvervsøkonomiske vilkår 

og udvikling; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  203 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

analyseret med henblik på at styrke det 

europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

inden år 2020, og til at udforme en 

køreplan, hvori der indgår en liste over de 

foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn til 

deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling; 

15. opfordrer Kommissionen til snarest 

muligt at udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

analyseret med henblik på at styrke det 

europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

inden år 2020, og til at udforme en 

køreplan, hvori der indgår en liste over de 

foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn til 

deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling; 

Or. de 

Ændringsforslag  204 

András Gyürk 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

analyseret med henblik på at styrke det 

europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

15. opfordrer Kommissionen til omgående 

at udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

analyseret med henblik på at styrke det 

europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 
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inden år 2020, og til at udforme en 

køreplan, hvori der indgår en liste over de 

foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn til 

deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling; 

inden år 2020, og til at udforme en 

køreplan, hvori der indgår en liste over de 

foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn til 

deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  205 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

analyseret med henblik på at styrke det 

europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

inden år 2020, og til at udforme en 

køreplan, hvori der indgår en liste over de 

foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn til 

deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling; 

15. opfordrer Kommissionen til snarest 

muligt at udarbejde en meddelelse om 

familieforetagendernes rolle med henblik 

på at styrke det europæiske erhvervslivs 

konkurrenceevne inden år 2020, og til at 

udforme en køreplan, hvori der indgår en 

liste over de foranstaltninger, som kan 

styrke familieforetagenderne i EU med 

hensyn til deres erhvervsøkonomiske vilkår 

og udvikling; 

Or. it 

Ændringsforslag  206 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

analyseret med henblik på at styrke det 

europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

15. opfordrer Kommissionen til omgående 

at udarbejde en meddelelse om 

familieforetagender med henblik på at 

styrke det europæiske erhvervslivs 

konkurrenceevne inden år 2020, til at 
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inden år 2020, og til at udforme en 

køreplan, hvori der indgår en liste over de 

foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn til 

deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling; 

udforme en køreplan, hvori der indgår en 

liste over de foranstaltninger, som kan 

styrke familieforetagenderne i EU med 

hensyn til deres erhvervsøkonomiske vilkår 

og udvikling, og til at øge bevidstheden 

om familieforetagenders specifikke 

kendetegn og de udfordringer, de står 

over for; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  207 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

analyseret med henblik på at styrke det 

europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

inden år 2020, og til at udforme en 

køreplan, hvori der indgår en liste over de 

foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn til 

deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling; 

15. opfordrer Kommissionen til omgående 

at udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

analyseret med henblik på at styrke det 

europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

inden år 2020 med bevilling af passende 

midler, og til at udforme en køreplan, hvori 

der indgår en liste over de foranstaltninger, 

som kan styrke familieforetagenderne i EU 

med hensyn til deres erhvervsøkonomiske 

vilkår og udvikling; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  208 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

15. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 
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analyseret med henblik på at styrke det 

europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

inden år 2020, og til at udforme en 

køreplan, hvori der indgår en liste over de 

foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn til 

deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling; 

analyseret med henblik på at styrke det 

europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

og vækst inden år 2020, og til at udforme 

en køreplan, hvori der indgår en liste over 

de foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn til 

deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  209 

José Blanco López 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

analyseret med henblik på at styrke det 

europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

inden år 2020, og til at udforme en 

køreplan, hvori der indgår en liste over de 

foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn til 

deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling; 

15. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en meddelelse, hvori 

familieforetagendernes rolle bliver 

analyseret med henblik på at styrke det 

europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 

inden år 2020, og til at udforme en 

køreplan, hvori der indgår en liste over de 

foranstaltninger, som kan styrke 

familieforetagenderne i EU med hensyn til 

deres erhvervsøkonomiske vilkår og 

udvikling samt forbedre deres 

konkurrenceevne, internationalisering og 

jobskabelse; 

Or. es 

Ændringsforslag  210 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15a. opfordrer i mellemtiden 

Kommissionen til omgående at iværksætte 
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indkaldelser inden for rammerne af 

programmerne Horisont, Cosme og 

Erasmus (for unge iværksættere), der 

fokuserer på de specifikke problemer, som 

familieforetagender, der er SMV'er, står 

over for; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at koordinere 

specificeringen og aktiveringen af 

partnerskabsaftalerne og de tilhørende 

operationelle programmer inden for EU's 

samhørighedspolitiks aktuelle 

programmeringsperiode til fordel for 

familieforetagender, der er SMV'er, 

navnlig i de medlemsstater, der er blevet 

hærget af krisen; 

Or. en 

 


