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KORTFATTAD MOTIVERING

Det föreslagna ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) syftar till att bilda 
en gemensam ram för befintliga särskilda stödprogram och relevanta delar av andra 
gemenskapsprogram inom områden som är viktiga för ökad produktivitet, 
innovationskapacitet och hållbar tillväxt inom EU och som samtidigt beaktar dithörande 
miljöfrågor.

Föredraganden välkomnar initiativet till att skapa större enhetlighet och fler synergieffekter 
mellan de relevanta gemenskapsprogrammen och -instrumenten.

Ramprogrammet avser perioden 2007 till 2013 och har en budget på 4,21 miljarder euro. Det 
kommer att innehålla tre delprogram:

• Programmet för entreprenörskap och innovation.

• IKT-stödprogrammet (information och kommunikationsteknik).

• Programmet Intelligent energi – Europa.

Föredraganden erkänner den viktiga roll som små och medelstora företag har i EU:s ekonomi 
och välkomnar därför att små och medelstora företag utgör kärnan i det nya programmet och 
den nya strategin.

De särskilda programmen och instrumenten syftar till att underlätta företagens anpassning till 
strukturella förändringar, främja en miljö som är gynnsam för entreprenörskap och samarbete 
mellan företagen, med särskild hänsyn till små och medelstora företag, samt stimulera till ett 
bättre utnyttjande av företagens innovativa potential.

Gemenskapen måste dessutom skaffa sig ett tillförlitligt analytiskt underlag som stöd för 
utformningen av lagstiftningen då det gäller små och medelstora företag, entreprenörskap, 
innovation och konkurrenskraft inom industrisektorerna. Ett sådant underlag bör ge mervärde 
till den information som finns på nationell nivå på dessa områden.

Gemenskapen bör utforma bestämmelser för den gemensamma utvecklingen av 
konkurrenskraftsstrategier för industri- och tjänstesektorerna. Gemenskapen bör även främja 
goda erfarenheter vad gäller företagsmiljö och företagskultur, däribland företagens sociala 
ansvar och jämställdhet mellan könen, samt för att främja etablering av unga entreprenörer.

Programmet för entreprenörskap och innovation bör därför vara lyhört för de små och 
medelstora företagens ändrade finansiella behov, däribland behovet av företagsnära 
finansiering och deras anpassning till den nya finansmiljön samtidigt som en snedvridning av 
marknaden undviks.

Föredraganden har föreslagit några ändringar till kommissionens förslag, huvudsakligen 
genom att införa tankegångar från sysselsättnings- och socialpolitik.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) För att bidra till ökad konkurrenskraft 
och innovationskapacitet i gemenskapen, 
kunskapssamhällets utveckling och en 
hållbar utveckling baserad på balanserad 
ekonomisk tillväxt bör ett ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation (nedan kallat 
ramprogrammet) inrättas.

(2) För att bidra till ökad konkurrenskraft, i 
syfte att uppnå Lissabonmålet om full 
sysselsättning, och innovationskapacitet i 
gemenskapen, som kommer att bidra till 
social utveckling och sammanhållning, 
kunskapssamhällets utveckling och en 
hållbar utveckling baserad på balanserad 
ekonomisk tillväxt bör ett ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation (nedan kallat 
ramprogrammet) inrättas.

Motivering

Anledningen till att man behöver stimulera konkurrenskraft och innovationskapacitet i 
gemenskapen är just att slutmottagarna av de positiva resultaten kommer att bli 
EU-medborgarna själva, främst arbetstagarna. Slutmålet med de insatser som skapas genom 
detta ramprogram är alltså att uppnå full sysselsättning, i enlighet med vad som fastställts i 
Lissabonstrategin.

Ändringsförslag 2
Skäl 3

(3) Detta stämmer överens med 
kommissionens meddelande till Europeiska 
rådets vårmöte ”Att arbeta tillsammans för 
tillväxt och sysselsättning – Nystart för 
Lissabonstrategin”, i vilket det å ena sidan 
efterlyses åtgärder som genererar tillväxt 
och konkurrenskraft och som gör Europa till 
en mer attraktiv plats för investeringar och 
arbete och å andra sidan erinras om att 

(3) Detta stämmer överens med 
kommissionens meddelande till Europeiska 
rådets vårmöte ”Att arbeta tillsammans för 
tillväxt och sysselsättning – Nystart för 
Lissabonstrategin”, i vilket det å ena sidan 
efterlyses åtgärder som genererar 
balanserad ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft och som gör Europa till en 
mer attraktiv plats för investeringar och 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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entreprenörinitiativ måste stimuleras, 
tillräckligt med riskkapital attraheras för att 
företag skall kunna etableras och en stark 
industriell bas bevaras samtidigt som man 
bör främja innovation, främst 
miljöinnovation (innovation som avser eller 
använder miljöteknik), användning av 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT) och en hållbar resursanvändning. 
Medan konkurrenskraften i stor utsträckning 
drivs av ett dynamiskt näringsliv som verkar 
på öppna och konkurrenskraftiga marknader 
och stöds av de rätta ramvillkoren, främst ett 
regelverk som befrämjar innovation, måste 
gemenskapens finansiering ha en 
hävstångseffekt och ge kompletterande stöd 
i de situationer då marknaden misslyckas.

arbete och å andra sidan erinras om att 
entreprenörinitiativ måste stimuleras, 
tillräckligt med riskkapital attraheras för att 
företag skall kunna etableras, antalet 
arbetstillfällen ökas och deras kvalitet 
förbättras och en stark industriell bas 
bevaras samtidigt som man bör främja 
innovation, främst miljöinnovation 
(innovation som avser eller använder 
miljöteknik), användning av informations-
och kommunikationsteknik (IKT) och en 
hållbar resursanvändning. Medan 
konkurrenskraften i stor utsträckning drivs 
av ett dynamiskt näringsliv som verkar på
öppna och konkurrenskraftiga marknader 
och stöds av de rätta ramvillkoren, främst ett 
regelverk som befrämjar innovation, och av 
en välutbildad arbetskraft samt av den 
sociala sammanhållningen i Europa, måste 
gemenskapens finansiering ha en 
hävstångseffekt och ge kompletterande stöd 
i de situationer då marknaden misslyckas.

Motivering

Bildande av fler företag och stimulans av företagarandan inte bara kan och bör medverka till 
skapande av arbetstillfällen på marknaden, utan också till en förbättring av de arbetstillfällen 
som redan finns.

Ändringsförslag 3
Skäl 10

(10) För att finansieringen skall begränsas 
till de tillfällen då marknaden misslyckats 
och en snedvridning av marknaden skall 
undvikas, bör den finansiering som sker via 
ramprogrammet följa gemenskapens regler 
om statligt stöd och dithörande instrument 
liksom gemenskapens nuvarande definition 
av små och medelstora företag.

(10) För att finansieringen skall begränsas 
till de tillfällen då marknaden, inbegripet 
arbetsmarknaden, misslyckats och för att en 
snedvridning av marknaden, vilket bland 
annat kan leda till ökad arbetslöshet, skall 
undvikas, bör den finansiering som sker via 
ramprogrammet följa gemenskapens regler 
om statligt stöd och dithörande instrument 
liksom gemenskapens nuvarande definition 
av små och medelstora företag.

Motivering

Det är inte bara viktigt med en välfungerande varu- och finansmarknad. Även 
arbetsmarknaden har betydelse och bör därför i vederbörlig ordning uppmärksammas av 
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gemenskapen genom ekonomiska insatser när detta bedöms vara nödvändigt på grund av 
speciella svårigheter.

Ändringsförslag 4
Skäl 12

(12) Ramprogrammet och de särskilda 
programmen bör övervakas och utvärderas 
regelbundet så att justeringar kan göras.

(12) Ramprogrammet och de särskilda 
programmen bör övervakas regelbundet. I
detta syfte bör kommissionen för varje 
särskilt program utarbeta en årlig 
genomföranderapport där den beskriver 
programmets finansiella genomförande, 
resultat och konsekvenser. 
Ramprogrammet och de särskilda 
programmen bör utvärderas så att 
justeringar kan göras.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att i någon mån tydliggöra sättet på vilket programmen kommer 
att övervakas och utvärderas. Ordalydelsen i detta skäl är för vag.

Ändringsförslag 5
Skäl 18

(18) Europeiska investeringsfonden (EIF) är 
gemenskapens specialverktyg för riskkapital 
och garantiinstrument till de små och 
medelstora företagen. Den bidrar till att 
uppnå gemenskapens mål, bl.a.. ett 
kunskapsbaserat samhälle, innovation, 
tillväxt, sysselsättning och främjande av 
företagaranda. EIF är garant för den 
nödvändiga kontinuiteten i förvaltningen av 
gemenskapens program och har omfattande 
erfarenheter på området. EIF:s sätt att på 
kommissionens vägnar förvalta 
gemenskapens finansiella instrument som 
riktar sig till de små och medelstora 
företagen har därför lovordats i opartiska 
bedömningar. EIF har också expertis för att 
ge stöd till ny verksamhet som dels baseras 
på offentlig-privata partnerskap som startas 
av medlemsstaterna, dels syftar till att locka 
till sig högriskinvesteringar från 

(18) Europeiska investeringsfonden (EIF) är 
gemenskapens specialverktyg för riskkapital 
och garantiinstrument till de små och 
medelstora företagen. Den bidrar till att 
uppnå gemenskapens mål, bl.a.. ett 
kunskapsbaserat samhälle, innovation, 
tillväxt, sysselsättning och främjande av 
företagaranda. EIF är garant för den 
nödvändiga kontinuiteten i förvaltningen av 
gemenskapens program och har omfattande 
erfarenheter på området. EIF:s sätt att på 
kommissionens vägnar förvalta 
gemenskapens finansiella instrument som 
riktar sig till de små och medelstora 
företagen har därför lovordats i opartiska 
bedömningar. EIF har också expertis för att 
ge stöd till ny verksamhet som dels baseras 
på offentlig-privata partnerskap som startas 
av medlemsstaterna, dels syftar till att locka 
till sig högriskinvesteringar från 
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kapitalmarknaderna för att främja innovativa 
småföretag.

kapitalmarknaderna för att främja innovativa 
småföretag samt för att skapa möjlighet till 
mikrofinansiering av flexibla former av 
kvinno- eller familjeföretag som använder 
innovativ teknik. Synligheten i EIF:s 
verksamhet, särskilt när det gäller små och 
medelstora företag, bör förbättras. 

Motivering

EIF spelar en viktig roll när det gäller att stödja små och medelstora företag, men insynen i
EIF:s verksamhet när det gäller EIF:s mest berörda parter, dvs. små och medelstora företag, 
är fortfarande bristfällig.

Ändringsförslag 6
Skäl 20

(20) Tjänster för att stödja företag och 
innovation spelar en viktig roll dels för de 
små och medelstora företagens tillgång till 
information om hur den inre marknaden för 
varor och tjänster fungerar och vilka 
möjligheter den erbjuder, dels för 
transnationell överföring av innovationer, 
kunskaper och teknik. De spelar också en 
viktig roll för att underlätta de små och 
medelstora företagens möjligheter att få 
tillgång till information om den 
gemenskapslagstiftning som gäller dem och 
om framtida lagstiftning som de kan 
förbereda sig inför på ett kostnadseffektivt 
sätt. I externa bedömningar betonas att det 
övergripande inslaget bör stärkas vid 
tillhandahållandet av europeiska 
företagsstödtjänster. Detta gäller spridningen 
av information om gemenskapsprogram och 
främjandet av de små och medelstora 
företagens medverkan i dessa program, 
främst de små och medelstora företagens 
medverkan i gemenskapens ramprogram för 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration. I bedömningarna betonas 
också vikten av att underlätta samverkan 
mellan kommissionen och de små och 
medelstora företagen.

(20) Tjänster för att stödja företag och 
innovation spelar en viktig roll dels för de 
små och medelstora företagens tillgång till 
information om hur den inre marknaden för 
varor och tjänster fungerar och vilka 
möjligheter den erbjuder, dels för 
transnationell överföring av innovationer, 
kunskaper och teknik. De spelar också en 
viktig roll för att underlätta de små och 
medelstora företagens möjligheter att få 
tillgång till information om den 
gemenskapslagstiftning som gäller dem och 
om framtida lagstiftning, särskilt arbetsrätt
och sociallagstiftning, som de kan förbereda 
sig inför på ett kostnadseffektivt sätt. I 
externa bedömningar betonas att det 
övergripande inslaget bör stärkas vid 
tillhandahållandet av europeiska 
företagsstödtjänster. Detta gäller spridningen 
av information om gemenskapsprogram och 
främjandet av de små och medelstora 
företagens medverkan i dessa program, 
främst de små och medelstora företagens 
medverkan i gemenskapens ramprogram för 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration. I bedömningarna betonas 
också vikten av att underlätta samverkan 
mellan kommissionen och de små och
medelstora företagen.
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Motivering

Arbetsrätt och sociallagstiftning utgör en viktig del av lagstiftningen som kan vara 
betungande för många, särskilt små och medelstora, företag. Det är alltså extra viktigt att 
denna (framtida) sociallagstiftning görs tillgänglig.

Ändringsförslag 7
Skäl 21

(21) Gemenskapen måste skaffa sig ett 
tillförlitligt analytiskt underlag som stöd för 
utformningen av lagstiftningen då det gäller 
små och medelstora företag, 
entreprenörskap, innovation och 
konkurrenskraft inom industrisektorerna. Ett 
sådant underlag bör ge den information ett 
mervärde som finns på nationell nivå på 
dessa områden. Gemenskapen bör utforma 
bestämmelser för den gemensamma 
utvecklingen av konkurrenskraftsstrategier 
för industri- och tjänstesektorerna och för 
främjande av goda erfarenheter vad gäller 
företagsmiljö och företagskultur, däribland 
företagens sociala ansvar och jämställdhet 
mellan könen samt för att främja etablering 
av unga entreprenörer.

(21) Gemenskapen måste skaffa sig ett 
tillförlitligt analytiskt underlag som stöd för 
utformningen av lagstiftningen då det gäller 
små och medelstora företag, 
entreprenörskap, innovation och 
konkurrenskraft inom industrisektorerna. Ett 
sådant underlag bör ge den information ett 
mervärde som finns på nationell nivå på 
dessa områden. Gemenskapen bör utforma 
bestämmelser för den gemensamma 
utvecklingen av konkurrenskraftsstrategier 
för industri- och tjänstesektorerna och för 
främjande av god praxis och utnyttjande av 
erfarenheter vad gäller företagsmiljö, 
kontinuerlig förbättring av arbetstagarnas 
utbildningsnivå, utveckling av en 
företagskultur där både kvinnor och män 
ingår samt företagens sociala ansvar baserat 
på principen om lika möjligheter för och 
lika behandling av kvinnor och män när 
det gäller utbildning, sysselsättning och 
livslångt lärande.

Ändringsförslag 8
Skäl 22

(22) Då Europeiska rådet sammanträdde den 
20–21 mars 2003 prioriterade det innovation 
och entreprenörskap och betonade att 
Europa måste göra mer för att omsätta idéer 
i verkligt mervärde. Det efterlyste ytterligare 
åtgärder för att skapa förutsättningar för 
företagen att utvecklas innovativt. Den 
lineära innovationsmodellen, enligt vilken 
forskningen leder direkt till innovation, har 

(22) Då Europeiska rådet sammanträdde den 
20–21 mars 2003 prioriterade det innovation 
och entreprenörskap och betonade att 
Europa måste göra mer för att omsätta idéer 
i verkligt mervärde. Det efterlyste ytterligare 
åtgärder för att skapa förutsättningar för 
företagen att utvecklas innovativt. Den 
lineära innovationsmodellen, enligt vilken 
forskningen leder direkt till innovation, har 
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visat att den inte räcker till för att förklara 
innovationsresultaten och för att utforma 
lämpliga innovationsbefrämjande åtgärder. 
Insikt om att företagen intar en central plats i 
innovationsprocessen, finansiering för att 
stimulera företagens innovationsverksamhet, 
förberedelser för att införa innovation på 
marknaden liksom innovationsstyrning och 
innovationskultur bör därför ingå i 
Programmet för entreprenörskap och 
innovation. Detta bör bidra till att säkerställa 
att innovationen främjar konkurrenskraften 
och att den börjar tillämpas i praktiken på 
företagsnivå. Vid Europeiska rådet den 
25-26 mars 2004 påpekades att ren teknik är 
av största vikt för att man helt skall kunna 
tillgodogöra sig synergieffekterna mellan 
näringslivet och miljön. Att främja 
miljöinnovation, som innefattar innovativ 
ren teknik, kan hjälpa till att utnyttja deras 
potential.

visat att den inte räcker till för att förklara 
innovationsresultaten och för att utforma 
lämpliga innovationsbefrämjande åtgärder. 
Insikt om att företagen och deras personal 
intar en central plats i innovationsprocessen, 
finansiering för att stimulera företagens 
innovationsverksamhet, en mer 
målmedveten integrering av 
entreprenörskap som ett viktigt 
insatsområde på alla utbildningsnivåer, 
förberedelser för att införa innovation på 
marknaden liksom innovationsstyrning och 
innovationskultur bör därför ingå i 
Programmet för entreprenörskap och 
innovation. Detta bör bidra till att säkerställa 
att innovationen främjar konkurrenskraften 
och att den börjar tillämpas i praktiken på 
företagsnivå. Vid Europeiska rådet den 
25-26 mars 2004 påpekades att ren teknik är 
av största vikt för att man helt skall kunna 
tillgodogöra sig synergieffekterna mellan 
näringslivet och miljön. Att främja 
miljöinnovation, som innefattar innovativ 
ren teknik, kan hjälpa till att utnyttja deras 
potential. Samtidigt finns det en outnyttjad 
potential och kunskapsresurs hos personal 
på alla nivåer inom företagen som bör 
användas till att förbättra konkurrenskraft 
och entreprenörskap.

Ändringsförslag 9
Skäl 27

(27) IKT är ryggraden i kunskapsekonomin. 
Den svarar för ungefär hälften av 
produktivitetstillväxten i dagens ekonomi 
och tillhandahåller unika lösningar på 
viktiga samhälleliga utmaningar. En 
förbättrad offentlig sektor och bättre tjänster 
av allmänt intresse måste skapas i nära 
anslutning till den relevanta 
gemenskapspolitiken, t.ex. på områdena 
folkhälsa, utbildning, miljö, transporter, den 
inre marknadens utveckling och konkurrens.

(27) IKT är ryggraden i kunskapsekonomin. 
Den svarar för ungefär hälften av 
produktivitetstillväxten i dagens ekonomi 
och tillhandahåller unika lösningar på 
viktiga samhälleliga utmaningar. En 
förbättrad offentlig sektor och bättre tjänster 
av allmänt intresse måste skapas i nära 
anslutning till den relevanta 
gemenskapspolitiken, t.ex. på områdena 
folkhälsa, vård och omsorg för personer 
med särskilda behov, utbildning, 
sysselsättning, miljö, transporter, den inre 
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marknadens utveckling och konkurrens.

Motivering

Skydd av personer med särskilda behov samt sysselsättning ingår i den gemenskapspolitik 
som berör den offentliga sektorn och de allmänna välfärdstjänsterna.

Ändringsförslag 10
Skäl 28

(28) Spridning och god användning av 
innovativa IKT-baserade lösningar bör 
stimuleras, i synnerhet vad gäller tjänster
inom områden av allmänt intresse. 
Gemenskapens stöd bör också underlätta 
samordningen och tillämpningen av åtgärder 
för att utveckla informationssamhället i 
medlemsstaterna.

(28) Spridning och god användning av 
innovativa IKT-baserade lösningar bör 
stimuleras, i synnerhet vad gäller tjänster 
inom områden av allmänt intresse. 
Gemenskapens stöd bör också underlätta 
samordningen och tillämpningen av åtgärder 
för att utveckla ett informationssamhälle
för alla i medlemsstaterna.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa överensstämmelse med artiklarna 2, 26 och 29 i detta 
förslag.

Ändringsförslag 11
Artikel 1, punkt 3

3. Ramprogrammet skall inte omfatta sådana 
åtgärder inom forskning och teknisk 
utveckling som genomförs i enlighet med 
artikel 166 i fördraget.

3. Ramprogrammet skall inte omfatta, men 
inte heller motverka, sådana åtgärder inom 
forskning och teknisk utveckling som 
genomförs i enlighet med artikel 166 i 
fördraget.

Motivering

Gemenskapens insatser inom å ena sidan forskning och teknisk utveckling och å andra sidan 
konkurrenskraft och innovation bör inte överlappa, utan samverka och stödja varandra för att 
bli effektiva.

Ändringsförslag 12
Artikel 2, punkt 2, led ba (nytt)

ba) Att främja kontinuerlig utbildning av
arbetstagarna.
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Motivering

I en konkurrenskraftig och innovativ ekonomi är frågan om arbetstagarnas kunskapsnivå av 
avgörande betydelse, eftersom det är de som är kärnan i denna ekonomi.

Ändringsförslag 13
Artikel 6, punkt 1, led e

e) Informationsutbyte, kunskapsspridning 
och medvetandehöjande åtgärder.

e) Informationsutbyte, kunskapsspridning, 
förmedling av erfarenheter och bästa 
metoder samt medvetandehöjande åtgärder.

Motivering

För att stödja genomförandet av programmet är det absolut nödvändigt att främja, förmedla 
och utbyta information och erfarenheter samt att sprida kunskap om de bästa metoderna.

Ändringsförslag 14
Artikel 10, punkt 1

1. Härmed inrättas ett program till stöd för 
företagsamhet, små och medelstora företag, 
entreprenörskap, innovation och industriell 
konkurrenskraft (i det följande benämnt 
”programmet för entreprenörskap och 
innovation”).

1. Härmed inrättas ett program till stöd för 
företagsamhet, små och medelstora företag, 
entreprenörskap, innovation, 
kunskapsspridning och industriell 
konkurrenskraft (i det följande benämnt 
”programmet för entreprenörskap och 
innovation”).

Motivering

Kunskapsspridning spelar en avgörande roll när det gäller att utveckla entreprenörsinitiativ 
och främja företagaranda.

Ändringsförslag 15
Artikel 10, punkt 2, led aa (nytt)

aa) Skapande av högkvalitativa
arbetstillfällen i kreativa och innovativa 
företag.

Motivering

Att skapa högkvalitativa arbetstillfällen måste vara en klar och tydlig målsättning i 
programmet.
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Ändringsförslag 16
Artikel 10, punkt 2, led ea (nytt)

ea) Kontinuerlig utbildning av 
arbetstagarna.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 2.1 ba.

Ändringsförslag 17
Artikel 11a (ny)

Artikel 11a
Högkvalitativa arbetstillfällen i kreativa 

och innovativa företag
Åtgärder för att skapa högkvalitativa
arbetstillfällen i kreativa och innovativa 
företag kan innebära:
a) Främjande av god företagspraxis, bland 
annat arbetstagarmedverkan.
b) Främjande av stöd till kooperativ och
andra företag inom den sociala ekonomin.
c) Uppmuntran till samarbete och utbyte av 
bästa metoder när det gäller sysselsättning 
och hållbar utveckling.

Motivering

Att skapa högkvalitativa arbetstillfällen måste vara en klar och tydlig målsättning i 
programmet. Särskild uppmärksamhet måste ägnas kooperativ och andra företag inom den 
sociala ekonomin.

Ändringsförslag 18
Artikel 14, led a

a) Uppmuntran av 
entreprenörskapstänkande, 
entreprenörskapskompetens och 
entreprenörskapskultur samt skapande av 
bättre balans mellan risker och belöning 
inom företagande, särskilt för unga 
företagare.

a) Uppmuntran av 
entreprenörskapstänkande, 
entreprenörskapskompetens och 
entreprenörskapskultur hos personal på alla 
nivåer i företaget samt skapande av bättre 
balans mellan risker och belöning inom 
företagande, särskilt för unga företagare.
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Ändringsförslag 19
Artikel 14, led ca (nytt)

ca) Uppmuntran av entreprenörskap som 
ett viktigt insatsområde på alla 
utbildningsnivåer.

Ändringsförslag 20
Artikel 15a (ny)

Artikel 15a
Utbildning av arbetstagare

Insatserna för kontinuerlig utbildning av 
arbetstagare kan t.ex. bestå av följande:
a) Spridning av kunskap om ny teknik till 
arbetstagarna genom särskilda seminarier i 
syfte att förbättra deras kompetens och 
kunskaper.
b) Kontinuerlig och regelbunden utbildning 
av arbetstagarna dels för att främja en
innovativ kultur, dels för att skapa 
förhållanden som främjar kreativa initiativ 
och insatser från deras sida.

Motivering

Denna nya artikel är en naturlig följd av tillägget som avser ett nytt mål om utbildning av 
arbetstagare i artikel 10 ”Inrättande och mål”. I detta ändringsförslag anges på vilka sätt 
målet kan nås.

Ändringsförslag 21
Artikel 24, led da (nytt)

da) Identifiering av flaskhalsar och 
åtgärder som syftar till en samordning av 
medlemsstaternas skatte- och avgiftspolitik 
för att underlätta för små och medelstora 
företag att få tillgång till riskkapital.
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Ändringsförslag 22
Artikel 28, led a

a) att främja innovation i processer, tjänster 
och produkter som fungerar med hjälp av 
IKT, i synnerhet hos små och medelstora 
företag och hos myndigheter, med beaktande 
av nödvändiga kompetenskrav,

a) att främja innovation i processer, tjänster 
och produkter som fungerar med hjälp av 
IKT, i synnerhet hos små och medelstora 
företag och hos myndigheter, med beaktande 
av att det krävs en hög utbildningsnivå för 
att uppnå ett brett spektrum av 
kvalifikationer som praktiskt kan tillämpas
genom livslångt lärande,

Motivering

Högt specialiserad arbetskraft svarar bättre mot företagens snabbt förändrade krav och kan 
lättare gå vidare till nya arbetstillfällen.

Ändringsförslag 23
Artikel 28, led c

c) att främja och informera om de 
möjligheter och vinster som IKT innebär för 
såväl medborgare som företag samt 
stimulera debatten på EU-nivå om nya 
tendenser inom IKT.

c) att främja och informera om de 
möjligheter och vinster som IKT innebär för 
såväl medborgare, främst arbetslösa och 
personer med särskilda behov, som företag
samt stimulera debatten på EU-nivå om nya 
tendenser inom IKT.

Motivering

Genom detta ändringsförslag understryks vikten av att utnyttja IKT för vissa utsatta grupper 
som vi måste ta större hänsyn till.

Ändringsförslag 24
Artikel 24, led c

c) att förbättra kvaliteten, effektiviteten och 
tillgängligheten när det gäller elektroniska 
tjänster på områden av allmänt intresse såväl 
som IKT-stött deltagande i samhällslivet, 
inbegripet driftskompatibla gemensamma 
tjänster på EU-nivå eller gränsöverskridande 
offentliga tjänster, samt utvecklingen av 
moduler av gemensamt intresse och utbyte 

c) att förbättra tillgången, kvaliteten, 
effektiviteten och tillgängligheten när det 
gäller elektroniska tjänster på områden av 
allmänt intresse såväl som IKT-stött 
deltagande i samhällslivet, inbegripet 
driftskompatibla gemensamma tjänster på 
EU-nivå eller gränsöverskridande offentliga 
tjänster, samt utvecklingen av moduler av 
gemensamt intresse och utbyte av bästa
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av bästa praxis. praxis.

Motivering

Tillgången till elektroniska tjänster på områden av allmänt intresse bör också förbättras för 
att se till att inga människor utesluts från offentliga tjänster på grund av att de inte har 
tillgång till elektroniska tjänster.
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