
AD\582530NL.doc PE 360.138v03-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2005/0050(COD)

11.10.2005

ADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie 
(2007-2013)
(COM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

Rapporteur voor advies: José Albino Silva Peneda



PE 360.138v03-00 2/16 AD\582530NL.doc

NL

PA_Leg



AD\582530NL.doc 3/16 PE 360.138v03-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorgestelde kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie heeft tot doel de 
bestaande specifieke communautaire steunprogramma's en de relevante onderdelen van andere 
communautaire programma's op gebieden die van fundamenteel belang zijn voor het vergroten 
van de Europese productiviteit, het innovatief vermogen en duurzame groei samen te voegen, en 
tegelijkertijd bijkomende milieuzorgen aan te pakken.

De rapporteur is verheugd over dit initiatief voor grotere coherentie en synergie tussen de 
relevante communautaire programma's en instrumenten.

Het kaderprogramma betreft de periode 2007 en 2013 en heeft een budget van 4,21 miljard euro. 
Het bestaat uit drie subprogramma's:

• het programma voor ondernemerschap en innovatie;
• het programma ter ondersteuning van het ICT-beleid;
• het programma intelligente energie - Europa.

De rapporteur erkent de belangrijke rol die het MKB (kleine en middelgrote ondernemingen) in 
de economie van de EU spelen. Daarom ook verwelkomt hij het feit dat het nieuwe programma 
en de strategie zich eerst en vooral op het MKB richten.

De specifieke programma's en instrumenten beogen de voorwaarden te creëren die bedrijven in 
staat stellen zich aan te passen aan structurele wijzigingen, een gunstig klimaat voor 
ondernemerschap en samenwerking tussen ondernemingen te bevorderen (met bijzondere 
aandacht voor het MKB) en een betere benutting van het innovatiepotentieel van ondernemingen 
te stimuleren.

De Gemeenschap moet zichzelf ook van een adequate analytische basis voorzien ter 
ondersteuning van beleidvorming op de gebieden MKB, ondernemerschap, innovatie en 
concurrentievermogen in industriesectoren. Een dergelijke basis zorgt voor een meerwaarde 
bovenop de informatie die op deze gebieden op nationaal niveau reeds voorhanden is.

De Gemeenschap moet zorgen voor de gemeenschappelijke ontwikkeling van 
concurrentievermogenstrategieën voor de industrie en de dienstensector en voor de bevordering 
van beste werkwijzen met betrekking tot het ondernemingsklimaat en de ondernemingscultuur, 
met inbegrip van maatschappelijk verantwoord ondernemen en gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen. Ook moet zij de opkomst van jonge ondernemers bevorderen.

Het programma voor ondernemerschap en innovatie moet inspelen op de veranderende financiële 
behoeften van het MKB, waaronder de behoefte aan financiering vanuit de regio en de 
aanpassing aan het nieuwe financiële klimaat, maar moet marktverstoringen vermijden.

De rapporteur stelt een aantal amendementen op de tekst van de Commissie voor, waarin hij met 
name elementen van het werkgelegenheids- en het sociaal beleid introduceert.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
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Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) Om bij te dragen tot de vergroting van 
het concurrentie- en innovatievermogen van 
de Gemeenschap, de uitbouw van de 
kennismaatschappij en een duurzame 
ontwikkeling op basis van een evenwichtige 
economische groei moet een 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (hierna 
"het kaderprogramma") worden vastgesteld.

(2) Om bij te dragen tot de vergroting van 
het concurrentievermogen, ter 
verwezenlijking van de doelstelling van 
Lissabon betreffende volledige 
werkgelegenheid, en het innovatievermogen 
van de Gemeenschap, die bijdragen tot 
sociale vooruitgang en cohesie, de uitbouw 
van de kennismaatschappij en een duurzame 
ontwikkeling op basis van een evenwichtige 
economische groei moet een 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (hierna 
"het kaderprogramma") worden vastgesteld.

Motivering

Het concurrentie- en innovatievermogen van de Gemeenschap moet worden verbeterd in het 
belang van de uiteindelijke begunstigden, d.w.z. de burgers van de EU, en meer in het bijzonder 
van de werknemers. Het hoofddoel van de acties van dit kaderprogramma is de totstandbrenging 
van volledige werkgelegenheid, zoals opgenomen in de strategie van Lissabon.

Amendement 2
Overweging 3

(3) Dit is in overeenstemming met de 
mededeling van de Commissie aan de 
voorjaarsvergadering van de Europese Raad, 
getiteld "Samen werken aan 
werkgelegenheid en groei - Een nieuwe start 
voor de Lissabon-strategie". Hierin wordt 
gevraagd om maatregelen die groei en 
concurrentievermogen opleveren en het 
investeren en werken in Europa 
aantrekkelijker maken. Daarbij wordt 
herinnerd aan de noodzaak 
ondernemersinitiatieven te stimuleren, 
voldoende durfkapitaal voor de oprichting 
van bedrijven aan te trekken en een sterke 

(3) Dit is in overeenstemming met de 
mededeling van de Commissie aan de 
voorjaarsvergadering van de Europese Raad, 
getiteld "Samen werken aan 
werkgelegenheid en groei - Een nieuwe start 
voor de Lissabon-strategie". Hierin wordt 
gevraagd om maatregelen die evenwichtige 
economische groei en 
concurrentievermogen opleveren en het 
investeren en werken in Europa 
aantrekkelijker maken. Daarbij wordt 
herinnerd aan de noodzaak 
ondernemersinitiatieven te stimuleren, 
voldoende durfkapitaal voor de oprichting 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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industriële basis in Europa te behouden, 
terwijl tegelijkertijd innovatie en met name 
eco-innovatie, dat wil zeggen innovatie die 
verband houdt met of gebruik maakt van 
milieutechnologieën, de verbreiding van 
informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) en het duurzame gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen moeten worden 
bevorderd. Terwijl het 
concurrentievermogen grotendeels tot stand 
komt door een vitaal bedrijfsleven dat 
werkzaam is in een open, competitieve 
markt en gesteund wordt door de juiste 
randvoorwaarden, en met name door een 
regelgeving die innovatie begunstigt, moet 
de communautaire financiering zorgen voor 
een hefboomeffect en aanvullende 
financiering bieden wanneer er sprake is van 
een marktfalen.

van bedrijven aan te trekken, meer en betere 
arbeidsplaatsen te scheppen en een sterke 
industriële basis in Europa te behouden, 
terwijl tegelijkertijd innovatie en met name 
eco-innovatie, dat wil zeggen innovatie die 
verband houdt met of gebruik maakt van 
milieutechnologieën, de verbreiding van 
informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) en het duurzame gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen moeten worden 
bevorderd. Terwijl het 
concurrentievermogen grotendeels tot stand 
komt door een vitaal bedrijfsleven dat 
werkzaam is in een open, competitieve 
markt en gesteund wordt door de juiste 
randvoorwaarden, en met name door een 
regelgeving die innovatie begunstigt, 
alsmede door goed opgeleide 
arbeidskrachten en de Europese sociale 
cohesie, moet de communautaire 
financiering zorgen voor een hefboomeffect 
en aanvullende financiering bieden wanneer 
er sprake is van een marktfalen.

Motivering

De oprichting van meer ondernemingen en versterking van het ondernemerschap kunnen en 
moeten bijdragen aan meer banen, maar ook aan de kwalitatieve verbetering van reeds 
bestaande banen.

Amendement 3
Overweging 10

(10) Om ervoor te zorgen dat de financiering 
beperkt blijft tot ingrepen bij marktfalen en 
om marktverstoringen te vermijden, moet de 
financiering via het kaderprogramma in 
overeenstemming zijn met de 
communautaire voorschriften inzake 
staatssteun en de flankerende instrumenten 
en met de geldende communautaire definitie 
van het MKB.

(10) Om ervoor te zorgen dat de financiering 
beperkt blijft tot ingrepen bij marktfalen, 
inclusief falen van de arbeidsmarkt, en om 
marktverstoringen te vermijden, die onder 
andere tot een hogere werkloosheid kunnen 
leiden, moet de financiering via het 
kaderprogramma in overeenstemming zijn 
met de communautaire voorschriften inzake 
staatssteun en de flankerende instrumenten 
en met de geldende communautaire definitie 
van het MKB.

Motivering

Van belang is niet alleen de werking van de goederen- en geldmarkten, maar ook die van de 
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arbeidsmarkt. De Gemeenschap moet ook aan de arbeidsmarkt de passende aandacht schenken 
en financieel interveniëren wanneer dit vanwege bijzondere omstandigheden nodig wordt 
geacht.

Amendement 4
Overweging 12

(12) Het kaderprogramma en de specifieke 
programma's moeten regelmatig worden 
gecontroleerd en geëvalueerd, zodat ze in 
voorkomend geval kunnen worden 
aangepast.

(12) Het kaderprogramma en de specifieke 
programma's moeten regelmatig worden 
gecontroleerd. Te dien einde dient de 
Commissie voor elk specifiek programma 
een jaarlijks tenuitvoerleggingsverslag in 
over de financiële tenuitvoerlegging, de 
resultaten en de impact. Het 
kaderprogramma en de specifieke 
programma's worden geëvalueerd, zodat ze 
in voorkomend geval kunnen worden 
aangepast.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel enige verduidelijking te verschaffen ten aanzien van de wijze 
waarop de programma's zullen worden gecontroleerd en geëvalueerd.

Amendement 5
Overweging 18

(18) Het Europees Investeringsfonds (EIF) is 
het gespecialiseerde 
Gemeenschapsinstrument dat durfkapitaal en 
garantie-instrumenten voor het MKB 
beschikbaar stelt. Het draagt bij tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Gemeenschap, onder meer waar het gaat 
om de kennismaatschappij, innovatie, groei, 
werkgelegenheid en de bevordering van een 
ondernemingszin. Het EIF zorgt voor de 
noodzakelijke continuïteit in het beheer van 
Gemeenschapsprogramma's en heeft daarbij 
veel ervaring opgedaan. Dat het EIF namens 
de Commissie communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
beheert, wordt dan ook door onafhankelijke 
deskundigen als een goede werkwijze 
beschouwd. Het EIF is ook deskundig op het 
gebied van de ondersteuning van nieuwe, op 
publiek-private samenwerking gebaseerde 
acties van de lidstaten, die ten doel hebben 

(18) Het Europees Investeringsfonds (EIF) is 
het gespecialiseerde 
Gemeenschapsinstrument dat durfkapitaal en 
garantie-instrumenten voor het MKB 
beschikbaar stelt. Het draagt bij tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Gemeenschap, onder meer waar het gaat 
om de kennismaatschappij, innovatie, groei, 
werkgelegenheid en de bevordering van een 
ondernemingszin. Het EIF zorgt voor de 
noodzakelijke continuïteit in het beheer van 
Gemeenschapsprogramma's en heeft daarbij 
veel ervaring opgedaan. Dat het EIF namens 
de Commissie communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
beheert, wordt dan ook door onafhankelijke 
deskundigen als een goede werkwijze 
beschouwd. Het EIF is ook deskundig op het 
gebied van de ondersteuning van nieuwe, op 
publiek-private samenwerking gebaseerde 
acties van de lidstaten, die ten doel hebben 
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op de kapitaalmarkten risicovolle 
investeringen aan te trekken ten behoeve van 
innovatieve kleine bedrijven.

op de kapitaalmarkten risicovolle 
investeringen aan te trekken ten behoeve van 
innovatieve kleine bedrijven , alsook het 
ontwikkelen van mogelijkheden voor het
toekennen van microkredieten aan flexibele 
vormen van door vrouwen geleide of
familiebedrijven die gebruikmaken van 
innovatieve vormen van technologie. De 
zichtbaarheid van EIF-acties, met name die 
ten behoeve van het MKB, moet worden 
vergroot.

Motivering

Het EIF speelt een belangrijke rol bij ondersteuning van het MKB, maar de doelgroep (de kleine 
en middelgrote ondernemingen) is zich nog te weinig bewust van wat het EIF voor haar kan 
betekenen.

Amendement 6
Overweging 20

(20) Diensten ter ondersteuning van het 
bedrijfsleven en innovatie spelen een 
belangrijke rol bij het doorgeven van 
informatie aan het MKB over de werking en 
de mogelijkheden van de interne markt voor 
goederen en diensten en bij de transnationale 
overdracht van innovatie, kennis en 
technologie. Ook zijn zij van cruciaal belang 
bij het vergemakkelijken van de toegang van 
het MKB tot informatie over de 
Gemeenschapswetgeving die op hen van 
toepassing is, en ook over toekomstige 
wetgeving, zodat zij op kosteneffectieve 
wijze daarop kunnen inspelen. Uit externe 
analyses is gebleken dat de horizontale rol 
bij het verlenen van Europese diensten ter 
ondersteuning van het bedrijfsleven moet 
worden versterkt. Dit betreft de verspreiding 
van informatie over 
Gemeenschapsprogramma's en de 
bevordering van de deelname van het MKB 
aan die programma's, en met name aan het 
communautaire kaderprogramma voor 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie. Verder blijkt uit analyses dat 
het belangrijk is de interactie tussen de 
Commissie en het MKB te 

(20) Diensten ter ondersteuning van het 
bedrijfsleven en innovatie spelen een 
belangrijke rol bij het doorgeven van 
informatie aan het MKB over de werking en 
de mogelijkheden van de interne markt voor 
goederen en diensten en bij de transnationale 
overdracht van innovatie, kennis en 
technologie. Ook zijn zij van cruciaal belang 
bij het vergemakkelijken van de toegang van 
het MKB tot informatie over de 
Gemeenschapswetgeving die op hen van 
toepassing is, en ook over toekomstige 
wetgeving, met name arbeidsrecht en 
sociale wetgeving, zodat zij op 
kosteneffectieve wijze daarop kunnen 
inspelen. Uit externe analyses is gebleken 
dat de horizontale rol bij het verlenen van 
Europese diensten ter ondersteuning van het 
bedrijfsleven moet worden versterkt. Dit 
betreft de verspreiding van informatie over 
Gemeenschapsprogramma's en de 
bevordering van de deelname van het MKB 
aan die programma's, en met name aan het 
communautaire kaderprogramma voor 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie. Verder blijkt uit analyses dat 
het belangrijk is de interactie tussen de 
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vergemakkelijken. Commissie en het MKB te 
vergemakkelijken.

Motivering

Arbeidsrecht en sociale wetgeving vormen een belangrijk deel van de wetgeving die voor 
ondernemingen, en met name kleine en middelgrote ondernemingen, belastend kan zijn. Vandaar 
dat de toegang tot deze (toekomstige) sociale wetgeving van buitengewoon belang is.

Amendement 7
Overweging 21

(21) De Gemeenschap moet zich voorzien 
van een degelijke analytische basis ter 
ondersteuning van de beleidsvorming op het 
gebied van het MKB, ondernemerschap, 
innovatie en het concurrentievermogen in de 
industrie. Die basis moet een toegevoegde 
waarde leveren aan de informatie die op 
nationaal niveau op deze gebieden 
beschikbaar is. De Gemeenschap moet 
zorgen voor de gemeenschappelijke 
ontwikkeling van 
concurrentievermogenstrategieën voor de 
industrie en de dienstensector en voor de 
bevordering van beste werkwijzen met 
betrekking tot het ondernemingsklimaat en 
de ondernemingscultuur, met inbegrip van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen.

(21) De Gemeenschap moet zich voorzien 
van een degelijke analytische basis ter 
ondersteuning van de beleidsvorming op het 
gebied van het MKB, ondernemerschap, 
innovatie en het concurrentievermogen in de 
industrie. Die basis moet een toegevoegde 
waarde leveren aan de informatie die op 
nationaal niveau op deze gebieden 
beschikbaar is. De Gemeenschap moet 
zorgen voor de gemeenschappelijke 
ontwikkeling van 
concurrentievermogenstrategieën voor de 
industrie en de dienstensector en voor de 
bevordering van beste werkwijzen en de 
gebruikmaking van ervaringen met 
betrekking tot het ondernemingsklimaat, de 
voortdurende verbetering van het 
opleidingsniveau van werknemers, de 
ontwikkeling van een 
ondernemersmentaliteit bij mannen én 
vrouwen, alsook van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen op basis van het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op 
gebieden als opleiding, werkgelegenheid en 
levenslang leren.

Amendement 8
Overweging 22

(22) De Europese Raad van 20 en 21 maart 
2003 gaf prioriteit aan innovatie en 
ondernemerschap en benadrukte dat Europa 
meer moet doen om ideeën in een werkelijke 

(22) De Europese Raad van 20 en 21 maart 
2003 gaf prioriteit aan innovatie en 
ondernemerschap en benadrukte dat Europa 
meer moet doen om ideeën in een werkelijke 
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toegevoegde waarde om te zetten. Hij riep 
op de voorwaarden te creëren waarbij het 
bedrijfsleven tot innovatie overgaat. Het 
lineaire innovatiemodel, waarbij wordt 
verondersteld dat onderzoek rechtstreeks tot 
innovatie leidt, blijkt niet te volstaan om de 
innovatieprestaties te verklaren of om goede 
beleidsreacties op innovatiegebied te 
ontwerpen. Ervan uitgaande dat het 
innovatieproces staat of valt met de 
ondernemingen, moeten de financiering ter 
stimulering van innovatieve activiteiten van 
ondernemingen en de omzetting van de 
resultaten van innovatie in marktproducten, 
alsmede de innovatiegovernance en -cultuur 
deel gaan uitmaken van het Programma voor 
ondernemerschap en innovatie. Dit moet 
ertoe bijdragen dat innovatie het 
concurrentievermogen helpt bevorderen en 
tot een praktische toepassing in het 
bedrijfsleven leidt. De Europese Raad van 
25 en 26 maart 2004 voegde hieraan nog toe 
dat schone technologieën van levensbelang 
zijn voor een volledige exploitatie van de 
synergieën tussen het bedrijfsleven en het 
milieu. De bevordering van eco-innovatie, 
waartoe ook innovatieve schone 
technologieën behoren, kan ertoe bijdragen 
de mogelijkheden hiervan te exploiteren.

toegevoegde waarde om te zetten. Hij riep 
op de voorwaarden te creëren waarbij het 
bedrijfsleven tot innovatie overgaat. Het 
lineaire innovatiemodel, waarbij wordt 
verondersteld dat onderzoek rechtstreeks tot 
innovatie leidt, blijkt niet te volstaan om de 
innovatieprestaties te verklaren of om goede 
beleidsreacties op innovatiegebied te 
ontwerpen. Ervan uitgaande dat het 
innovatieproces staat of valt met de 
ondernemingen en hun medewerkers, 
moeten de financiering ter stimulering van 
innovatieve activiteiten van ondernemingen, 
gerichtere aandacht voor het 
ondernemerschap als belangrijke activiteit 
op alle opleidingsniveaus en de omzetting 
van de resultaten van innovatie in 
marktproducten, alsmede de 
innovatiegovernance en -cultuur deel gaan 
uitmaken van het Programma voor 
ondernemerschap en innovatie. Dit moet 
ertoe bijdragen dat innovatie het 
concurrentievermogen helpt bevorderen en 
tot een praktische toepassing in het 
bedrijfsleven leidt. De Europese Raad van 
25 en 26 maart 2004 voegde hieraan nog toe 
dat schone technologieën van levensbelang 
zijn voor een volledige exploitatie van de 
synergieën tussen het bedrijfsleven en het 
milieu. De bevordering van eco-innovatie, 
waartoe ook innovatieve schone 
technologieën behoren, kan ertoe bijdragen 
de mogelijkheden hiervan te exploiteren. 
Tegelijkertijd beschikken de werknemers 
van ondernemingen op alle niveaus over 
een onbenut potentieel en een schat aan 
kennis, die moet worden gebruikt om het 
concurrentievermogen te verbeteren en het 
ondernemerschap te versterken.

Amendement 9
Overweging 27

(27) ICT is de ruggengraat van de 
kenniseconomie. Zij neemt ongeveer de helft 
van de productiviteitsgroei in moderne 
economieën voor haar rekening en biedt 
unieke oplossingen voor de belangrijkste 

(27) ICT is de ruggengraat van de 
kenniseconomie. Zij neemt ongeveer de helft 
van de productiviteitsgroei in moderne 
economieën voor haar rekening en biedt 
unieke oplossingen voor de belangrijkste 
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maatschappelijke uitdagingen. De 
verbetering van diensten van de 
overheidssector en van algemeen belang 
moet plaatsvinden in nauwe samenwerking 
met de desbetreffende communautaire 
beleidsgebieden van de Gemeenschap, zoals 
gezondheidszorg, onderwijs en opleiding, 
milieu, vervoer, ontwikkeling van de interne 
markt en mededinging.

maatschappelijke uitdagingen. De 
verbetering van diensten van de 
overheidssector en van algemeen belang 
moet plaatsvinden in nauwe samenwerking 
met de desbetreffende communautaire 
beleidsgebieden van de Gemeenschap, zoals 
gezondheidszorg, sociale zorg en zorg voor 
personen met een handicap, onderwijs en 
opleiding, werkgelegenheid, milieu, 
vervoer, ontwikkeling van de interne markt 
en mededinging.

Motivering

Tot de communautaire beleidsgebieden die onder overheidsverantwoordelijkheid en het 
algemeen nut vallen, behoren de bescherming van personen met een handicap en 
werkgelegenheid.

Amendement 10
Overweging 28

(28) De toepassing en het beste gebruik van 
oplossingen op basis van innovatieve ICT 
moeten worden gestimuleerd, met name 
wanneer het gaat om diensten van openbaar 
belang. De ondersteuning door de 
Gemeenschap moet ook de coördinatie en de 
uitvoering van acties voor de ontwikkeling 
van de informatiemaatschappij in de 
lidstaten vergemakkelijken.

(28) De toepassing en het beste gebruik van 
oplossingen op basis van innovatieve ICT 
moeten worden gestimuleerd, met name 
wanneer het gaat om diensten van openbaar 
belang. De ondersteuning door de 
Gemeenschap moet ook de coördinatie en de 
uitvoering van acties voor de ontwikkeling 
van de informatiemaatschappij zonder 
uitsluitingen in de lidstaten 
vergemakkelijken.

Motivering

In verband met de samenhang met de artikelen 2, 26 en 29 van het onderhavige voorstel.

Amendement 11
Artikel 1, lid 3

3. Activiteiten betreffende onderzoek en 
technologische ontwikkeling die in 
overeenstemming met artikel 166 van het 
Verdrag worden uitgevoerd, blijven in het 
kaderprogramma buiten beschouwing.

3. Activiteiten betreffende onderzoek en 
technologische ontwikkeling die in 
overeenstemming met artikel 166 van het 
Verdrag worden uitgevoerd, blijven in het 
kaderprogramma buiten beschouwing maar 
worden er niet door belemmerd.
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Motivering

De activiteiten van de Gemeenschap op de gebieden onderzoek en technologische ontwikkeling 
enerzijds en op de gebieden concurrentievermogen en innovatie anderzijds moeten elkaar niet 
alleen niet overlappen, maar juist onderling aanvullen en versterken, teneinde ze effectiever te 
maken.

Amendement 12
Artikel 2, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) de permanente bijscholing en 
opleiding van werknemers

Motivering

Een van de belangrijkste aspecten van een concurrerende en innovatieve economie is het 
opleidingsniveau van de werknemers omdat zij er de kern van uitmaken.

Amendement 13
Artikel 6, lid 1, letter e)

e) uitwisseling en verspreiding van 
informatie, bewustmakingscampagnes;

e) uitwisseling en verspreiding van 
informatie, ervaringen en goede praktijken, 
bewustmakingscampagnes;

Motivering

Voor een zo goed mogelijke toepassing van het programma is uitwisseling en verspreiding van 
informatie, ervaringen en goede praktijken een 'must'.

Amendement 14
Artikel 10, lid 1

1. Hierbij wordt een steunprogramma voor 
het bedrijfsleven en het MKB, 
ondernemerschap, innovatie en het 
concurrentievermogen van de industrie 
vastgesteld (hierna het "Programma voor 
ondernemerschap en innovatie" genoemd).

1. Hierbij wordt een steunprogramma voor 
het bedrijfsleven en het MKB, 
ondernemerschap, innovatie, de 
verspreiding van kennis en het 
concurrentievermogen van de industrie 
vastgesteld (hierna het "Programma voor 
ondernemerschap en innovatie" genoemd).

Motivering

Verspreiding van kennis speelt een belangrijke rol bij het nemen van 
ondernemerschapsinitiatieven en de bevordering van ondernemerschap.

Amendement 15
Artikel 10, lid 2, letter (a bis) (nieuw)
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a bis. het scheppen van hoogwaardige 
banen in creatieve en innovatieve 
industrieën.

Motivering

Een van de expliciete doelstellingen van het programma moet zijn het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid.

Amendement 16
Artikel 10, lid 2, letter e bis) (nieuw)

e bis) permanente scholing en opleiding 
van werknemers

Motivering

Zie motivering bij artikel 2, lid 1, letter b) bis (nieuw).

Amendement 17
Artikel 11 bis (nieuw)

Artikel 11 bis
Hoogwaardige banen in creatieve en 

innovatieve industrieën
Tot acties met betrekking tot hoogwaardige 
banen in creatieve en innovatieve 
industrieën kunnen behoren:
a) het bevorderen van goede 
arbeidspraktijken, inclusief 
werknemersparticipatie;
b) het bevorderen van steun voor 
coöperaties en ondernemingen van de 
sociale economie;
c) het bevorderen van samenwerking en 
uitwisseling van goede praktijken op het 
gebied van werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling.

Motivering

Een van de expliciete doelstellingen van het programma moet zijn het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan coöperaties 
en ondernemingen in de sociale economie.
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Amendement 18
Artikel 14, letter a)

a) bevordering van ondernemersinitiatief, 
-vaardigheden en -cultuur, en het creëren 
van een evenwicht tussen het 
ondernemersrisico en de beloning, in het 
bijzonder voor jonge ondernemers;

a) bevordering van ondernemersinitiatief, 
-vaardigheden en -cultuur onder de 
werknemers van ondernemingen op alle 
niveaus, en het creëren van een evenwicht 
tussen het ondernemersrisico en de beloning, 
in het bijzonder voor jonge ondernemers;

Amendement 19
Artikel 14, letter c bis) (nieuw)

c bis) bevordering van het 
ondernemerschap als belangrijke activiteit 
op alle opleidingsniveaus.

Amendement 20
Artikel 15 bis (nieuw)

Artikel 15 bis
Onderwijs en opleiding van werknemers

Tot acties met betrekking tot permanent 
onderwijs en opleiding kunnen behoren:
a) verspreiding van nieuwe technologische 
kennis onder werknemers middels speciale 
seminars, gericht op verbetering van hun 
bekwaamheden en capaciteiten;
b) permanent onderwijs en opleiding van 
werknemers met regelmatige tussenpozen 
met het oog op, enerzijds, bevordering van 
een cultuur van innovatie en, anderzijds, 
totstandbrenging van omstandigheden die 
bevorderlijk zijn voor het nemen van 
creatieve initiatieven en acties door 
werknemers.

Motivering

Dit nieuwe artikel is een logisch uitvloeisel van de toevoeging van de nieuwe doelstelling met 
betrekking tot onderwijs en opleiding van werknemers in artikel 10 "Vaststelling en 
doelstellingen". Opsomming van de wijzen van verwezenlijking van deze doelstelling.

Amendement 21
Artikel 24, letter d bis) (nieuw)
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d bis) het identificeren van knelpunten en 
maatregelen ter coördinatie van het 
belasting- en premiebeleid van de lidstaten 
om de toegang van KMO's tot 
risicokapitaal te vergemakkelijken.

Amendement 22
Artikel 28, letter a)

a) bevordering van de innovatie in procédés, 
diensten en producten die op ICT berusten, 
met name bij het MKB en bij 
overheidsdiensten, waarbij rekening wordt 
gehouden met de vereiste vaardigheden;

a) bevordering van de innovatie in procédés, 
diensten en producten die op ICT berusten, 
met name bij het MKB en bij 
overheidsdiensten, waarbij rekening wordt 
gehouden met het vereiste hoge 
opleidingsniveau, teneinde te komen tot een 
breed scala aan vaardigheden en de 
toepassing daarvan door middel van 
levenslang leren;

Motivering

Arbeidskrachten met een hoog specialisatieniveau zijn beter in staat in te spelen op de snel 
veranderende eisen die ondernemingen aan hen stellen en zijn beter in staat naar een andere 
baan over te stappen.

Amendement 23
Artikel 28, letter c)

c) promotie en bewustmaking van de kansen 
en voordelen die ICT voor bedrijven en 
burgers oplevert en bevordering van het 
debat over nieuwe ICT-trends op Europees 
niveau.

c) promotie en bewustmaking van de kansen 
en voordelen die ICT voor bedrijven en 
burgers, met name werklozen en personen 
met een handicap, oplevert en bevordering 
van het debat over nieuwe ICT-trends op 
Europees niveau.

Motivering

Dit amendement onderstreept het belang van het gebruik van ICT voor bepaalde kwetsbare 
groepen personen waaraan we in het bijzonder aandacht willen besteden.

Amendement 24
Artikel 29, letter c)

c) verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en 
beschikbaarheid van elektronische diensten
van openbaar belang en ter bevordering van 
de participatie door middel van ICT, met 

c) verbetering van de toegang, de kwaliteit, 
efficiëntie en beschikbaarheid van 
elektronische diensten van openbaar belang 
en ter bevordering van de participatie door 
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inbegrip van interoperabele pan-Europese of 
grensoverschrijdende overheidsdiensten, 
alsmede de ontwikkeling van bouwstenen 
van gemeenschappelijk belang en de 
uitwisseling van goede werkwijzen.

middel van ICT, met inbegrip van 
interoperabele pan-Europese of 
grensoverschrijdende overheidsdiensten, 
alsmede de ontwikkeling van bouwstenen 
van gemeenschappelijk belang en de 
uitwisseling van goede werkwijzen.

Motivering

De toegang tot elektronische diensten op gebieden van openbaar belang dient te worden 
verbeterd om te vermijden dat mensen van openbare diensten worden uitgesloten omdat ze geen 
toegang hebben tot elektronische diensten.
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