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KORT BEGRUNDELSE

Det foreslåede rammeprogram for konkurrenceevne og innovation sigter på at samle 
specifikke fællesskabsstøtteprogrammer og relevante dele af andre fællesskabsprogrammer 
inden for områder, der er af afgørende betydning for fremme af produktivitet, 
innovationskapacitet og bæredygtig vækst i EU, inden for en fælles ramme, samtidig med at 
der inddrages komplementære miljøspørgsmål.

Ordføreren hilser med tilfredshed dette initiativ til at skabe større sammenhæng og synergi 
mellem de relevante fællesskabsprogrammer og -instrumenter.

Rammeprogrammet, som dækker perioden 2007-2013 og har et budget på 4,21 milliarder 
EUR, omfatter 3 delprogrammer:

• Iværksætter- og innovationsprogrammet
• Støtteprogrammet for IKT-politik (informations- og kommunikationsteknologi)
• Programmet "Intelligent Energi - Europa"

Ordføreren, som erkender, at SMV'er spiller en væsentlig rolle i EU's økonomi, glæder sig 
over, at disse virksomheder er sat i centrum for det nye program og strategien.

De specifikke programmer og instrumenter sigter på fremme af virksomhedernes tilpasning til 
strukturforandringer, fremme af et klima, der er gunstigt for iværksætterånd og samarbejde 
mellem virksomheder, særlig SMV'er, samt fremme af en bedre udnyttelse af 
virksomhedernes innovative potentiale.

Fællesskabet skal desuden skaffe sig et sundt analytisk grundlag til støtte for dets politik på 
områderne SMV'er, iværksætterånd, innovation og konkurrenceevne i industrisektorerne. Et 
sådant grundlag bør tilføre merværdi til de oplysninger, der er til rådighed på nationalt niveau 
inden for disse områder.

Fællesskabet bør sørge for en fælles udvikling af konkurrenceevnestrategier for industri- og 
tjenesteydelsessektorerne og for fremme af bedste praksis i relation til et iværksættermiljø og 
en iværksætterkultur, herunder virksomhedernes sociale ansvar og lige muligheder for kvinder 
og mænd, samt for forbedring af etableringsmulighederne for unge iværksættere.

Iværksætter- og innovationsprogrammet bør reagere på SMV'ernes skiftende finansielle 
behov, herunder behovet for nærhedsfinansiering og tilpasning til det nye finansielle miljø, 
samtidig med at man undgår markedsforvridninger.

Ordføreren har derfor stillet en række ændringsforslag til kommissionsforslaget, hovedsagelig 
for at indføje beskæftigelses- og socialpolitiske elementer.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) For at bidrage til at fremme 
konkurrenceevne og innovation i 
Fællesskabet, vidensamfundets udvikling og 
en bæredygtig udvikling baseret på 
afbalanceret økonomisk vækst bør der 
iværksættes et rammeprogram for 
konkurrenceevne og innovation (herefter 
benævnt "rammeprogrammet").

(2 For at bidrage til at fremme 
konkurrenceevne med henblik på at nå 
Lissabon-målet om fuld beskæftigelse, og 
innovation i Fællesskabet, der vil bidrage til 
sociale fremskridt og samhørighed, 
vidensamfundets udvikling og en bæredygtig 
udvikling baseret på afbalanceret økonomisk 
vækst bør der iværksættes et rammeprogram 
for konkurrenceevne og innovation (herefter 
benævnt "rammeprogrammet").

Begrundelse

Når det er nødvendigt at fremme konkurrenceevne og innovation i Fællesskabet, er det netop,
fordi de, der i sidste instans vil nyde godt af de positive resultater, er EU-borgerne selv, især 
arbejdstagerne. Det endelige mål for de aktioner, der er omfattet af rammeprogrammet, er 
derfor at opnå fuld beskæftigelse, sådan som det er fastsat i Lissabon-strategien.

Ændringsforslag 2
Betragtning 3

(3) Dette er i overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse til forårets 
Europæiske Råd ”Vækst og beskæftigelse:
en fælles opgave - Et nyt afsæt for Lissabon-
strategien”, som opfordrer til en indsats for 
at fremme vækst og konkurrenceevne og for 
at gøre Europa til et mere attraktivt sted at 
investere og arbejde, og i hvilken det igen 

(3) Dette er i overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse til forårets 
Europæiske Råd ”Vækst og beskæftigelse:
en fælles opgave - Et nyt afsæt for Lissabon-
strategien”, som opfordrer til en indsats for 
at fremme afbalanceret økonomisk vækst 
og konkurrenceevne og for at gøre Europa til 
et mere attraktivt sted at investere og 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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anføres, at iværksætterinitiativer skal 
stimuleres, at tilstrækkelig risikovillig 
kapital skal tiltrækkes til nystartede 
virksomheder, og at der skal opretholdes et 
stærkt europæisk industrielt grundlag, mens 
innovation og især økoinnovation, dvs. 
innovation der er relateret til eller anvender 
miljøteknologi, indførelse af informations-
og kommunikationsteknologi (IKT) og en 
bæredygtig anvendelse af ressourcer bør 
fremmes. Mens konkurrenceevne i vid 
udstrækning frembringes af et dynamisk 
erhvervsliv i åbne markeder med 
konkurrence og understøttet af de rette 
rammebetingelser, især af 
innovationsfremmende regler og 
bestemmelser, har finansiering fra 
Fællesskabets side en rolle at spille med 
hensyn til at virke som katalysator for støtte 
og med hensyn til at tilbyde 
komplementerende finansiering for at tackle 
situationer, hvor markedet svigter.

arbejde, og i hvilken det igen anføres, at 
iværksætterinitiativer skal stimuleres, at 
tilstrækkelig risikovillig kapital skal 
tiltrækkes til nystartede virksomheder, at 
antallet af arbejdspladser skal øges og 
deres kvalitet forbedres, og at der skal 
opretholdes et stærkt europæisk industrielt 
grundlag, mens innovation og især 
økoinnovation, dvs. innovation der er 
relateret til eller anvender miljøteknologi, 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) og en 
bæredygtig anvendelse af ressourcer bør 
fremmes. Mens konkurrenceevne i vid 
udstrækning frembringes af et dynamisk 
erhvervsliv i åbne markeder med 
konkurrence og understøttet af de rette 
rammebetingelser, især af 
innovationsfremmende regler og 
bestemmelser og af en uddannet 
arbejdsstyrke samt af Europas sociale 
samhørighed, har finansiering fra 
Fællesskabets side en rolle at spille med 
hensyn til at virke som katalysator for støtte 
og med hensyn til at tilbyde 
komplementerende finansiering for at tackle 
situationer, hvor markedet svigter.

Begrundelse

Oprettelsen af flere virksomheder og styrkelse af iværksætterånden kan og skal bidrage til 
ikke alene at udvikle job på markedet men også til at forbedre de allerede bestående.

Ændringsforslag 3
Betragtning 10

(10) For at sikre, at finansieringen 
begrænses til at tackle markedssvigt, og for 
at undgå markedsforvridninger bør 
rammeprogrammets finansiering være i 
overensstemmelse med Fællesskabets
statsstøtteregler og de dermed følgende 
instrumenter samt Fællesskabets definition 
af SMV’er.

(10) For at sikre, at finansieringen 
begrænses til at tackle markedssvigt, 
herunder arbejdsmarkedssvigt, og for at 
undgå markedsforvridninger, som blandt 
andet kan betyde en yderligere stigning i 
arbejdsløsheden, bør rammeprogrammets 
finansiering være i overensstemmelse med 
Fællesskabets statsstøtteregler og de dermed 
følgende instrumenter samt Fællesskabets 
definition af SMV’er.
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Begrundelse

Det er ikke alene vigtigt med et velfungerende vare- og finansmarked, men også 
arbejdsmarkedet er af betydning og skal derfor tilgodeses på behørig vis af Fællesskabet og 
dets økonomiske intervention, når denne anses for nødvendig på grund af særlige 
vanskeligheder.

Ændringsforslag 4
Betragtning 12

(12) Rammeprogrammet og 
særprogrammerne bør overvåges og 
evalueres regelmæssigt for at give mulighed 
for tilpasninger.

(12) Rammeprogrammet og 
særprogrammerne bør overvåges 
regelmæssigt. I dette øjemed indfører 
Kommissionen for hvert særprogram en 
årlig gennemførelsesrapport vedrørende 
den finansielle gennemførelse, resultater 
og virkninger. Rammeprogrammet og 
særprogrammerne vil blive evalueret for at 
give mulighed for tilpasninger.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal i begrænset omfang klarlægge, hvordan programmerne vil blive 
overvåget og evalueret. Betragtningens nuværende ordlyd er for vag.

Ændringsforslag 5
Betragtning 18

(18) Den Europæiske Investeringsfond (EIF) 
er Fællesskabets specialiserede middel til 
fremskaffelse af risikovillig kapital og 
garantiinstrumenter for SMV’er. Den 
bidrager til opfyldelsen af Fællesskabets 
mål, herunder et videnbaseret samfund, 
innovation, vækst, beskæftigelse og fremme 
af iværksætterånd. EIF sikrer den 
nødvendige kontinuitet i forvaltningen af 
Fællesskabets programmer og har opbygget 
stor erfaring heri. EIF’s forvaltning af 
Fællesskabets finansielle instrumenter for 
SMV’er på Kommissionens vegne er således 
i uafhængige evalueringer blevet 
karakteriseret som god praksis. EIF besidder 
også den nødvendige ekspertise til at støtte 
aktioner baseret på partnerskaber mellem det 
offentlige og det private, iværksat af 

(18) Den Europæiske Investeringsfond (EIF) 
er Fællesskabets specialiserede middel til 
fremskaffelse af risikovillig kapital og 
garantiinstrumenter for SMV’er. Den 
bidrager til opfyldelsen af Fællesskabets 
mål, herunder et videnbaseret samfund, 
innovation, vækst, beskæftigelse og fremme 
af iværksætterånd. EIF sikrer den 
nødvendige kontinuitet i forvaltningen af 
Fællesskabets programmer og har opbygget 
stor erfaring heri. EIF’s forvaltning af 
Fællesskabets finansielle instrumenter for 
SMV’er på Kommissionens vegne er således 
i uafhængige evalueringer blevet 
karakteriseret som god praksis. EIF besidder 
også den nødvendige ekspertise til at støtte 
aktioner baseret på partnerskaber mellem det 
offentlige og det private, iværksat af 
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medlemsstaterne, med det formål at 
tiltrække høj-risiko investeringer fra 
kapitalmarkederne til fordel for innovative 
små virksomheder.

medlemsstaterne, med det formål at 
tiltrække høj-risiko investeringer fra 
kapitalmarkederne til fordel for innovative 
små virksomheder og skabe muligheder for 
mikrofinansiering af fleksible former for 
virksomheder, der drives af kvinder eller 
familier og bruger innovative former for 
teknologi. EIF-aktioner, som specifikt 
vedrører SMV'er, bør i højere grad 
synliggøres.

Begrundelse

EIF spiller en vigtig rolle til støtte for SMV'er, men aktionerne synliggøres stadig ikke 
tilstrækkeligt for SMV'erne, som er hovedmålgruppen.

Ændringsforslag 6
Betragtning 20

(20) Tjenester til støtte for virksomheder og 
innovation spiller en vigtig rolle med hensyn 
til at sikre SMV'erne adgang til information 
om, hvordan det indre marked for varer og 
tjenester fungerer, og hvilke muligheder det 
giver, samt om tværnational overførsel af 
innovation, viden og teknologi. De kan også 
spille en afgørende rolle med hensyn til at 
fremme SMV’ernes adgang til oplysninger 
om fællesskabslovgiving, som vedrører dem, 
og om fremtidig lovgivning, således at de 
kan forberede sig og foretage tilpasninger på 
en omkostningseffektiv måde. Eksterne 
evalueringer har understreget, at den 
horisontale rolle i leveringen af EU’s 
tjenester til støtte for virksomheder bør 
styrkes. Dette vedrører spredning af 
oplysninger om Fællesskabets programmer 
og fremme af SMV’ernes deltagelse i disse 
programmer, især SMV’ernes deltagelse i 
Fællesskabets rammeprogram for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration.
Evalueringer har også understreget 
betydningen af at fremme samspillet mellem 
Kommissionen og SMV’erne.

(20) Tjenester til støtte for virksomheder og 
innovation spiller en vigtig rolle med hensyn 
til at sikre SMV'erne adgang til information 
om, hvordan det indre marked for varer og 
tjenester fungerer, og hvilke muligheder det 
giver, samt om tværnational overførsel af 
innovation, viden og teknologi. De kan også 
spille en afgørende rolle med hensyn til at 
fremme SMV’ernes adgang til oplysninger 
om fællesskabslovgiving, som vedrører dem, 
og om fremtidig lovgivning, navnlig 
arbejdsret og sociallovgivning, således at de 
kan forberede sig og foretage tilpasninger på 
en omkostningseffektiv måde. Eksterne 
evalueringer har understreget, at den 
horisontale rolle i leveringen af EU’s 
tjenester til støtte for virksomheder bør 
styrkes. Dette vedrører spredning af 
oplysninger om Fællesskabets programmer 
og fremme af SMV’ernes deltagelse i disse 
programmer, især SMV’ernes deltagelse i 
Fællesskabets rammeprogram for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration.
Evalueringer har også understreget 
betydningen af at fremme samspillet mellem 
Kommissionen og SMV’erne.
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Begrundelse

En stor del af den lovgivning, der kan volde virksomheder og især SMV'er problemer, 
udgøres af arbejdsret og sociallovgivning. Derfor er det særlig vigtigt, at de har adgang til 
oplysninger om denne (fremtidige) sociallovgivning.

Ændringsforslag 7
Betragtning 21

(21) Fællesskabet skal skaffe sig et sundt 
analytisk grundlag til støtte for dets politik 
på områderne SMV'er, iværksætterånd, 
innovation og konkurrenceevne i 
industrisektorerne. Et sådant grundlag bør 
tilføre merværdi til de oplysninger, der er til 
rådighed på nationalt niveau inden for disse 
områder. Fællesskabet bør sørge for en 
fælles udvikling af 
konkurrenceevnestrategier for industri- og 
tjenesteydelsessektorerne og for fremme af 
bedste praksis i relation til et 
iværksættermiljø og en iværksætterkultur, 
herunder virksomhedernes sociale ansvar og 
lige muligheder for kvinder og mænd, samt 
for forbedring af etableringsmulighederne 
for unge iværksættere.

(21) Fællesskabet skal skaffe sig et sundt 
analytisk grundlag til støtte for dets politik 
på områderne SMV'er, iværksætterånd, 
innovation og konkurrenceevne i 
industrisektorerne. Et sådant grundlag bør 
tilføre merværdi til de oplysninger, der er til 
rådighed på nationalt niveau inden for disse 
områder. Fællesskabet bør sørge for en 
fælles udvikling af 
konkurrenceevnestrategier for industri- og 
tjenesteydelsessektorerne og for fremme af 
bedste praksis og udnyttelse af erfaringer i 
relation til et iværksættermiljø, en 
kontinuerlig opgradering af 
arbejdstagernes uddannelsesniveau,
udvikling af en iværksætterkultur for både
mænd og kvinder, virksomhedernes sociale 
ansvar på grundlag af princippet om lige 
muligheder og ligebehandling af mænd og 
kvinder med hensyn til uddannelse, 
beskæftigelse og livslang læring.

Ændringsforslag 8
Betragtning 22

(22) Det Europæiske Råds møde den 20. og 
21. marts 2003 prioriterede innovation og 
iværksætterånd og understregede, at det var 
nødvendigt for Europa at gøre mere for at 
omsætte ideer til reel værditilvækst. Mødet 
opfordrede til en yderligere indsats for at 
skabe de betingelser, under hvilke 
virksomhederne bliver innovative. Den 
lineære model for innovation, der antager, at 
forskning fører direkte til innovation, har 
vist sig at være utilstrækkelig til at forklare 
innovationsresultater og til at udforme 

(22) Det Europæiske Råds møde den 20. og 
21. marts 2003 prioriterede innovation og 
iværksætterånd og understregede, at det var 
nødvendigt for Europa at gøre mere for at 
omsætte ideer til reel værditilvækst. Mødet 
opfordrede til en yderligere indsats for at 
skabe de betingelser, under hvilke 
virksomhederne bliver innovative. Den 
lineære model for innovation, der antager, at 
forskning fører direkte til innovation, har 
vist sig at være utilstrækkelig til at forklare 
innovationsresultater og til at udforme 



AD\582530DA.doc 9/16 PE 360.138v03-00

DA

passende innovationspolitikker. Hvis man 
erkender, at virksomhederne er kernen i 
innovationsprocessen, bør finansiering til 
stimulering af virksomhedernes 
innovationsaktiviteter og forberedelse af 
markedsindførelse af innovation samt 
innovationsstyring og kultur placeres under 
iværksætter- og innovationsprogrammet.
Dette bør hjælpe med til at sikre, at 
innovation virker til fremme af 
konkurrenceevnen og finder praktisk 
anvendelse på virksomhedsniveau. På Det 
Europæiske Råds møde den 25. og 26. marts 
2004 blev det også anført, at rene 
teknologier er altafgørende for fuldt ud at 
udnytte synergieffekter mellem 
virksomheder og miljøet. Fremme af
økoinnovation, som omfatter innovative rene 
teknologier, kan bidrage til at udnytte deres 
potentiale.

passende innovationspolitikker. Hvis man 
erkender, at virksomhederne og deres 
medarbejdere er kernen i 
innovationsprocessen, bør finansiering til 
stimulering af virksomhedernes 
innovationsaktiviteter, en mere målrettet 
inddragelse af iværksætterånd som et 
vigtigt indsatsområde på alle 
uddannelsesniveauer og forberedelse af 
markedsindførelse af innovation samt 
innovationsstyring og kultur placeres under 
iværksætter- og innovationsprogrammet.
Dette bør hjælpe med til at sikre, at 
innovation virker til fremme af 
konkurrenceevnen og finder praktisk 
anvendelse på virksomhedsniveau. På Det 
Europæiske Råds møde den 25. og 26. marts 
2004 blev det også anført, at rene 
teknologier er altafgørende for fuldt ud at 
udnytte synergieffekter mellem 
virksomheder og miljøet. Fremme af 
økoinnovation, som omfatter innovative rene 
teknologier, kan bidrage til at udnytte deres 
potentiale. Der ligger samtidig et uudnyttet 
potentiale og en rigdom af viden hos 
medarbejderne på alle niveauer i 
virksomhederne, som bør bruges til at 
forbedre konkurrenceevnen og 
iværksætterånden.

Ændringsforslag 9
Betragtning 27

(27) IKT er rygraden i videnøkonomien.
IKT tegner sig for ca. halvdelen af 
produktivitetsvæksten i moderne økonomier 
og skaber enestående løsninger til tackling af 
de vigtigste samfundsproblemer.
Forbedringen af offentlige tjenester og 
forsyningspligtydelser skal gennemføres i 
tæt samarbejde med de relevante 
fællesskabspolitikker, f.eks. inden for 
områderne folkesundhed, uddannelse, miljø, 
transport samt udvikling og konkurrence i 
det indre marked.

(27) IKT er rygraden i videnøkonomien.
IKT tegner sig for ca. halvdelen af 
produktivitetsvæksten i moderne økonomier 
og skaber enestående løsninger til tackling af 
de vigtigste samfundsproblemer.
Forbedringen af offentlige tjenester og 
forsyningspligtydelser skal gennemføres i 
tæt samarbejde med de relevante 
fællesskabspolitikker, f.eks. inden for 
områderne folkesundhed, socialforsorg og 
omsorg for personer med særlige behov, 
uddannelse, beskæftigelse, miljø, transport 
samt udvikling og konkurrence i det indre 
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marked.

Begrundelse

Fællesskabets politikker vedrørende den offentlige sektor og det generelle velfærd omfatter 
beskyttelse af personer med særlige behov samt beskæftigelse.

Ændringsforslag 10
Betragtning 28

(28) Udbredelse og optimal anvendelse af 
innovative IKT-baserede løsninger bør 
stimuleres, især for tjenester inden for 
områder af offentlig interesse.
Fællesskabsstøtte bør også fremme 
koordineringen og gennemførelsen af 
aktioner til udvikling af 
informationssamfundet i alle 
medlemsstaterne.

(28) Udbredelse og optimal anvendelse af 
innovative IKT-baserede løsninger bør 
stimuleres, især for tjenester inden for 
områder af offentlig interesse.
Fællesskabsstøtte bør også fremme 
koordineringen og gennemførelsen af 
aktioner til udvikling af et ikke-eksklusivt 
informationssamfund i alle 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Dette sikrer overensstemmelse med forslagets artikel 2, 26 og 29.

Ændringsforslag 11
Artikel 1, stk. 3

3. Rammeprogrammet omfatter ikke 
foranstaltninger inden for forskning og 
teknologisk udvikling, der gennemføres i 
henhold til traktatens artikel 166.

3. Rammeprogrammet omfatter ikke, men 
må heller ikke modvirke foranstaltninger 
inden for forskning og teknologisk 
udvikling, der gennemføres i henhold til 
traktatens artikel 166.

Begrundelse
Fællesskabets aktiviteter på området for forskning og teknologisk udvikling på den ene 
side og konkurrenceevne og innovation på den anden side må ikke alene ikke overlappe
hinanden, men skal supplere og styrke hinanden for at blive mere effektive.

Ændringsforslag 12
Artikel 2, stk. 1, litra b a (nyt)

ba) at fremme vedvarende uddannelse af 
arbejdstagerne
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Begrundelse

I en konkurrencedygtig og innovativ økonomi er spørgsmålet om arbejdstagernes 
uddannelsesniveau af afgørende betydning, da arbejdstagerne indtager en central 
stilling i denne økonomi.

Ændringsforslag 13
Artikel 6, stk. 1, litra e

e) informationsudveksling, formidling og
opmærksomhedsskabende initiativer

e) udveksling og formidling af information, 
erfaringer og bedste praksis samt
opmærksomhedsskabende initiativer

Begrundelse

For at understøtte gennemførelsen af programmet er fremme, udbredelse og udveksling af 
information, erfaringer og formidling af bedste praksis nødvendig.

Ændringsforslag 14
Artikel 10, stk. 1

1. Der indføres hermed et program til støtte 
for initiativ og SMV'er, iværksætterånd, 
innovation og industriel konkurrenceevne 
(herefter benævnt "iværksætter- og 
innovationsprogrammet").

1. Der indføres hermed et program til støtte 
for initiativ og SMV'er, iværksætterånd, 
innovation, udbredelse af viden og industriel 
konkurrenceevne (herefter benævnt 
"iværksætter- og innovationsprogrammet").

Begrundelse

Udbredelse af viden spiller en fremtrædende rolle, når der skal tages iværksætterinitiativer, 
og for fremme af iværksætterånden.

Ændringsforslag 15
Artikel 10, stk. 2, litra a a (nyt)

aa) skabelse af kvalitetsjob i kreative og 
innovative virksomheder

Begrundelse

Programmet skal have det klare og udtrykkelige mål at skabe kvalitetsbeskæftigelse.
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Ændringsforslag 16
Artikel 10, stk. 2, litra e a (nyt)

ea) vedvarende uddannelse af 
arbejdstagerne

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 2, stk. 1, litra ba (nyt).

Ændringsforslag 17
Artikel 11 a (ny)

Artikel 11a
Kvalitetsjob i kreative og innovative 

virksomheder
En indsats med henblik på kvalitetsjob i 
kreative og innovative virksomheder kan
omfatte
(a) fremme af god beskæftigelsespraksis, 
herunder arbejdstagernes deltagelse
(b) fremme af støtte til kooperativer og 
socioøkonomiske virksomheder
(c) fremme af samarbejde og udveksling af 
bedste praksis, hvad angår beskæftigelse og 
en bæredygtig udvikling.

Begrundelse

Programmet skal have det klare og udtrykkelige mål at skabe kvalitetsbeskæftigelse.
Kooperativer og socioøkonomiske virksomheder skal i særlig grad tilgodeses.

Ændringsforslag 18
Artikel 14, litra a

a) fremme af iværksættertankegang,
færdigheder og kultur og skabelse af balance 
mellem den med iværksættervirksomhed 
forbundne risiko og belønning, særlig for 
unge iværksættere

a) fremme af iværksættertankegang, -
færdigheder og -kultur hos medarbejdere på 
alle niveauer i virksomheden og skabelse af 
balance mellem den med 
iværksættervirksomhed forbundne risiko og 
belønning, særlig for unge iværksættere
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Ændringsforslag 19
Artikel 14, litra c a (nyt)

ca) fremme af iværksætterånd som et 
vigtigt indsatsområde på alle 
uddannelsesniveauer 

Ændringsforslag 20
Artikel 15 a (ny)

Artikel 15α
Uddannelse af arbejdstagerne

De aktiviteter, der vedrører vedvarende 
uddannelse af arbejdstagerne, kan omfatte 
følgende:
a) udbredelse af ny teknologisk viden 
blandt arbejdstagerne ved afholdelse af 
særlige seminarer med henblik på at 
forbedre deres færdigheder og 
kvalifikationer
b) vedvarende uddannelse af arbejdstagere 
med regelmæssige mellemrum med henblik 
på dels at fremme innovationskulturen og 
dels at indføre betingelser for kreative 
initiativer og aktiviteter fra arbejdstagernes 
side.

Begrundelse

Denne nye artikel er en naturlig følge af tilføjelsen af et nyt mål vedrørende uddannelse af 
arbedstagere i artikel 10, "mål og indsatsområder". Her nævnes metoderne til at nå dette 
mål.

Ændringsforslag 21
Artikel 24, litra d a (nyt)

da) identifikation af flaskehalse og 
foranstaltninger til koordinering af 
medlemsstaternes skatte- og 
afgiftspolitikker med henblik på at lette 
SMV'ers adgang til venturekapital
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Ændringsforslag 22
Artikel 28, litra a

a) at fremme innovation inden for processer, 
tjenester og produkter gennem IKT, særlig i 
SMV'er og hos offentlige myndigheder, 
under hensyn til de nødvendige 
kvalifikationskrav

a) at fremme innovation inden for processer, 
tjenester og produkter gennem IKT, særlig i 
SMV'er og hos offentlige myndigheder, 
under hensyn til de nødvendige krav om et 
højt uddannelsesniveau med henblik på at 
opnå et bredt spektrum af kvalifikationer 
og sikre realiseringen af dette gennem 
livslang læring

Begrundelse

En arbejdsstyrke med et højt specialiseringsniveau kan bedre leve op til virksomhedernes 
hurtigt skiftende krav og kan lettere overføres til nye job.

Ændringsforslag 23
Artikel 28, litra c

c) at fremme og oplyse om de muligheder og 
fordele, som IKT indebærer for borgere og 
virksomheder, og at sætte gang i debatten på 
europæisk plan om udviklingstendenserne 
inden for IKT.

c) at fremme og oplyse om de muligheder og 
fordele, som IKT indebærer for borgere, 
især arbejdsløse og personer med særlige 
behov, og virksomheder, og at sætte gang i 
debatten på europæisk plan om 
udviklingstendenserne inden for IKT.

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger betydningen af IKT-anvendelse for særlig sårbare 
kategorier af personer, som vi bør være mere opmærksomme på.

Ændringsforslag 24
Artikel 29, litra c

c) at forbedre kvaliteten, effektiviteten og 
udbuddet af elektroniske tjenester på 
områder af offentlig interesse og med 
hensyn til deltagelse i samfundslivet gennem 
IKT, herunder interoperable tværeuropæiske 
eller grænseoverskridende offentlige 
tjenester samt udvikling af moduler af fælles 

c) at forbedre adgangen til og kvaliteten, 
effektiviteten og udbuddet af elektroniske 
tjenester på områder af offentlig interesse og 
med hensyn til deltagelse i samfundslivet 
gennem IKT, herunder interoperable 
tværeuropæiske eller grænseoverskridende 
offentlige tjenester samt udvikling af 
moduler af fælles interesse og udveksling af 
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interesse og udveksling af god praksis. god praksis.

Begrundelse

Også adgangen til elektroniske tjenester på områder af offentlig interesse bør forbedres for at 
sikre, at ingen udelukkes fra offentlige tjenester, fordi de ikke har adgang til elektroniske 
tjenester.
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