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KORT BEGRUNDELSE

1. Principielt må det hilses velkommen, at der oprettes et rammeprogram for innovation og 
konkurrenceevne (2007-2013) med fokus på de små og mellemstore virksomheder. Med 
det nye program sker der ikke kun en sammenfatning af bestemte programmer, der bliver 
også sat nye fokuspunkter.

2. Da dette program trods de planlagte midler på 4.212,6 millioner euro kun udgør godt en 
tiendedel af det samlede forskningsbudget, skal man være opmærksom på, at størstedelen 
af støttemidlerne kommer virksomhederne til gode og ikke bliver brugt til 
forvaltningsopgaver eller -organisationer.

3. Et centralt mål for rammeprogrammet CIP bør ligge i at støtte små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) i at udvikle innovative idéer i produktionsprocesser og gøre dem 
modne til markedet. Netop denne transformationsproces har brug for en målrettet støtte, 
fordi mange teknologisk krævende idéer og videnskabelige arbejder munder ud i 
produkter, som ikke kan klare sig på markedet.

4. Rapporterings- og kontrolforpligtelserne samt statistikker skal begrænses til det absolut 
nødvendige for at efterkomme kravet om mindre bureaukrati.

5. Det er klart positivt, at ni eksisterende støtteprogrammer bliver sammenfattet i CIP. Det 
betyder, at forvaltningsindsatsen kan mindskes, og små og mellemstore virksomheder skal 
have lettere adgang til EU's støtteprogrammer.

6. Området "intelligente energiformer" omhandler det samlede innovationspotentiale i 
energisektoren. Det er positivt at støtte innovation i forbindelse med vedvarende 
energiformer og energieffektiviteten, men de udgør kun en del af energisektoren.
Innovationer inden for udvindingsteknik, systemteknik og transformationssektoren samt i 
alle eksisterende energibrancher skal støttes på samme måde.

7. Initiativer, som skal fremme iværksætterånden og iværksætterforudsætningerne skal ikke 
kun være rettet mod nye iværksættere, men mod alle mindre virksomheder med 
vækstpotentiale.

8. Målsætningen om at styrke virksomhedernes konkurrenceevne gennem 
internationalisering/europæisering er positiv. De små og mellemstore virksomheder skaber 
erhvervsmæssig innovation, når de tilskyndes til i højere grad at udnytte fordelene ved det 
indre marked i Europa.

9. Ansøgningsproceduren for virksomhederne skal være enkel og hurtig at gennemføre, så 
der ikke opstår unødvendige omkostninger og unødvendigt tidsspilde. Netop for de små 
og mellemstore virksomheder bør det være muligt at vælge en forenklet 
ansøgningsprocedure, hvor det i første omgang er tilstrækkeligt at indsende en 
anmeldelsesformular, hvorefter man efter at have modtaget positivt svar skal afgive alle 
yderligere nødvendige oplysninger inden for senest to måneder. Alternativt kan 
virksomhederne også indsende alle informationer direkte for eventuelt at spare tid mellem 
ansøgning og udbetaling af støtten. Når der søges om fælles projekter, bør det principielt 
være nok med deltagere fra to lande.

ÆNDRINGSFORSLAG
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Økonomi- og Valutaudvalget 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 10

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

10) Rammeprogrammets finansiering bør
være i overensstemmelse med Fællesskabet 
statsstøtteregler og de dermed følgende 
instrumenter samt Fællesskabets definition 
af SMV’er.

Begrundelse

Man bør koncentrere sig om de vigtigste forudsætninger for støtte.

Ændringsforslag 2
Betragtning 17

17) Markedsbaserede finansielle 
fællesskabsinstrumenter for SMV’er 
supplerer og øger virkningen af finansielle 
ordninger på nationalt plan. De kan 
fremhjælpe private investeringer til skabelse 
af nye, innovative virksomheder, og de kan 
støtte virksomheder med stort 
vækstpotentiale i deres ekspansionsfase for 
at mindske effekten af ”ubalancer” med 
hensyn til frembringelse af egenkapital. De 
kan forbedre de eksisterende SMV’ers 
adgang til lånefinansiering af aktiviteter, der 
støtter deres konkurrenceevne og 
vækstpotentiale.

17) Markedsbaserede finansielle 
fællesskabsinstrumenter for SMV’er 
supplerer og øger virkningen af finansielle 
ordninger på nationalt plan. De kan 
fremhjælpe private investeringer til skabelse 
af nye, innovative virksomheder, og de kan 
støtte virksomheder med stort 
vækstpotentiale i deres ekspansionsfase for 
at mindske effekten af ”ubalancer” med 
hensyn til frembringelse af egenkapital. De 
kan forbedre de eksisterende SMV’ers 
adgang til lånefinansiering af aktiviteter, der 
støtter deres konkurrenceevne og 
vækstpotentiale. De kan forbedre SMV'ers 
adgang til risikovillig kapital til aktiviteter, 
som har til formål at omsætte 
forskningsresultater i markedsmodne 
produkter. Med henblik herpå bør 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Kommissionen undersøge, om og hvorvidt 
finansieringsinstrumenterne for 
iværksætter- og innovationsprogrammet 
skal kunne gribe tilbage til midler fra det 
syvende forskningsrammeprogram.

Begrundelse

Ved overførsel af teknologi, dvs. ved omsætning af forskningsresultater i markedsmodne 
produkter, er der på grund af den store risiko stor mangel på finansiering. Midlerne fra 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation er dog ikke tilstrækkelige til fuldt ud at 
afhjælpe denne mangel. Kommissionen bør følgelig knytte forbindelse til det syvende 
forskningsrammeprogram og gøre det muligt at gribe tilbage til midler herfra, som kan 
anvendes til investeringer i fonde, der er aktive på området for teknologioverførsel.

Ændringsforslag 3
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, teknologier og 
forskningsresultater. 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, såsom for eksempel Euro-info-
centrene (EIC) eller Innovation Relay 
Centres (IRC), 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 
samt europadækkende udbud af offentlige 
kontrakter. Evalueringer har også 
understreget betydningen af at fremme 
samspillet mellem Kommissionen og 
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SMV’erne. I denne forbindelse skal 
gennemsigtigheden i anvendelsen af de 
offentlige midler sikres, idet der lægges 
vægt på effektiviteten af de europæiske 
tjenester.

Begrundelse

EIC og IRC har tidligere vist sig som kompetente rådgivere for små og mellemstore 
virksomheder. Det fornyede udbud af understøttelsesnetværkerne for virksomheder planlagt 
til 2006 bør udnytte de allerede indhøstede erfaringer og benyttes som lejlighed til 
administrativ forenkling. Det skal derved i fremtiden sikres, at effektiviteten ikke hæmmes af 
uforholdsmæssigt omfattende indberetningspligter. En del af netværksaktiviteterne bør også 
bestå i inddragelse af de små og mellemstore virksomheder i udbredelsen af de nyeste 
forskningsresultater samt understøttelse af disse virksomheder i forbindelse med adgang til 
europaomspændende offentlige udbud. Begge dele er af stor betydning for 
innovationsprocessen og udvidelsen af en virksomheds aktiviteter.

Ændringsforslag 4
Betragtning 20 a (ny)

(4a) Kommissionen bør især lægge vægt på 
støtte til SMV'er i EU's fjernt beliggende 
regioner. Derfor bør de fjernest beliggende 
regioner tilskyndes til at fremme 
støttetjenester - og netværk for 
virksomheder og innovation.

Begrundelse

De europæiske netværker for fremme af innovation fungerer hovedsagelig i de store bycentre, 
hvor kun få kan komme til at få gavn af de hermed forbundne fordele. Der bør lægges vægt på 
også at formidle disse net til de mest afsidesliggende regioner i EU, så SMV'er i disse 
områder kan drage nytte af de muligheder, der ligger i disse net.

Ændringsforslag 5
Betragtning 30 a (ny)

30a) For at styrke den europæiske 
konkurrenceevne og konsolidere det 
integrerede videnssamfund bør 
digitalteknologien prioriteres højt med det 
hovedmål at slå bro over den "digitale 
kløft" mellem regioner og sociale grupper.
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Begrundelse

Som det er tilfældet med mange af de grundlæggende Lissabon-politikker er det af afgørende 
betydning såvel for den europæiske konkurrenceevne som for den sociale samhørighed at slå 
bro over den "digitale kløft" mellem de enkelte regioner og samfundsgrupper. Ingen 
europæisk borger bør udelukkes fra informationssamfundet.

Ændringsforslag 6
Betragtning 42 a (ny)

(42a) I en meget nær fremtid vil der ske en 
forøgelse af efterspørgslen efter de rene 
teknologier og de fornyelige energikilder.
EU's industri bør bestræbe sig på at 
indtage en førerposition på verdensplan, 
hvad angår disse aktiviteter. De 
virksomheder, der først tilpasser sig de høje 
miljøstandarder, vil få afgørende fordele.

Begrundelse

Udviklingen af rene teknologier og fornyelige energikilder bør være et af EU's fremherskende 
mål, eftersom det i fremtiden vil blive dem, der giver de europæiske virksomheder en klar 
konkurrencefordel.

Ændringsforslag 7
Artikel 1, stk. 2

2. Rammeprogrammet har til formål at 
styrke den konkurrence- og innovationsevne, 
som Fællesskabet har i sin egenskab af et
avanceret vidensamfund, hvor bæredygtig 
udvikling er baseret på en afbalanceret 
økonomisk vækst og en social 
markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne og et højt niveau for 
beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten.

2. Rammeprogrammet har til formål at 
styrke den konkurrence- og innovationsevne, 
som Fællesskabet har i sin egenskab af et 
avanceret vidensamfund, der inden for 
rammerne af en yderst konkurrencedygtig 
social markedsøkonomi opnår en stabil 
økonomisk vækst og dermed kan garantere 
et højt socialt beskyttelsesniveau og høje 
miljøstandarder. Programmet lægger i 
denne forbindelse særlig vægt på 
understøttelse af SMV'er og innovativ 
udnyttelse af forskningsresultater.

Begrundelse

En enklere og mere klar formulering.



PE 362.822v02-00 8/33 AD\587797DA.doc

DA

Ændringsforslag 8
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 
foranstaltninger inden for forskning og 
teknologisk udvikling, der gennemføres i 
henhold til traktatens artikel 166, men 
støtter udtrykkeligt innovativ 
erhvervsmæssig gennemførelse af 
forsknings- og udviklingsresultater.

Begrundelse

Det er afgørende for udnyttelsen af innovationspotentialet, at forsknings- og 
udviklingsresultater bliver omsat til erhvervsmæssige produktionsprocesser og produkter, 
som kan klare sig på markedet.

Ændringsforslag 9
Artikel 4, litra d)

d) Andre tredjelande, hvis der på grundlag 
af aftaler gives mulighed herfor

udgår

Begrundelse

Hvis programmet udvides til at omfatte hele verden, sprænger det programmets finansielle 
dimension og fører til, at der ikke kan tages fat på de presserende opgaver.

Ændringsforslag 10
Artikel 5, stk. 2

2. Ændringer af de i stk. 1 omhandlede 
årlige arbejdsprogrammer, der vedrører 
budgetbevillinger på over 1 mio. EUR, 
vedtages efter proceduren i artikel 46, stk. 
2.

2. Ændringer af de i stk. 1 omhandlede 
årlige arbejdsprogrammer, der vedrører 
budgetbevillinger på over 1 mio. EUR, kan 
først træde i kraft efter høring af Europa-
Parlamentet.

Begrundelse

Større ændringer i programmet eller budgettet bliver på denne måde underlagt offentlig 
kontrol.
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Ændringsforslag 11
Artikel 6, stk. 1, litra b

b) netværk, der samler et bredt udsnit af 
aktører

b) netværk, der samler et bredt udsnit af 
aktører, særligt netværket af Euro-Info-
Centre i Den Europæiske Union

Begrundelse

Netværket af Euro-Info-Centre har allerede erfaring på dette område og kan dermed også 
bistå de små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 12
Artikel 6, stk. 1, litra d

d) politikanalyser, udvikling og 
koordinering med deltagende lande

udgår

Begrundelse

For at koncentrere midlerne omkring de vigtigste opgaver er det nødvendigt at reducere 
antallet af ansøgere.

Ændringsforslag 13
Artikel 6, stk. 1, litra f

f) støtte til medlemsstaters eller regioners 
fælles aktioner

f) etablering af gunstige betingelser for 
samarbejdet mellem SMV'er

Begrundelse

Koncentration af finansieringen af SMV'er og et miljø, der begunstiger udviklingen af 
innovative SMV'ers aktiviteter.

Ændringsforslag 14
Artikel 6, stk. 1, litra h

h) samarbejde ”twinning” mellem 
myndigheder på nationalt og regionalt 
niveau

h) samarbejde ”twinning” mellem ikke-
statslige institutioner, der repræsenterer 
små og mellemstore virksomheder eller 
sammenslutninger heraf på nationalt og 
regionalt niveau
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Begrundelse

Fremme af innovationen i virksomhederne bør være det primære, og det er derfor mere 
hensigtsmæssigt at støtte institutioner, som er tæt på virksomhederne, end blot samarbejde 
mellem myndigheder.

Ændringsforslag 15
Artikel 8, stk. 5

5. Kommissionen meddeler Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget de vigtigste resultater af 
midtvejs- og slutevalueringerne af 
rammeprogrammet og særprogrammerne.

5. Kommissionen giver Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
meddelelse om den årlige 
gennemførelsesrapport og de vigtigste 
resultater af midtvejs- og slutevalueringerne 
af rammeprogrammet og særprogrammerne.

Begrundelse

For hvert år at kunne træffe afgørelse om den nødvendige finansiering og fastlægge de 
budgetmæssige betingelser bør Europa-Parlamentet som budgetmyndighed regelmæssigt 
underrettes om, hvordan gennemførelsen skrider frem.

Ændringsforslag 16
Afsnit I, artikel 9 a (ny)

Artikel 9a
Ansøgningsprocedure

1. Europa-Kommissionen udvikler en enkel 
og ubureaukratisk ansøgningsprocedure, 
som giver deltagerne mulighed for i en 
indledende kortfattet standardiseret 
ansøgning at få efterprøvet, om projektet er 
støtteberettiget, før der skal forelægges 
detaljerede ansøgningsbilag.
2. Der fastsættes en frist på to måneder for 
Kommissionens svar i den forenklede 
ansøgningsprocedure, regnet fra 
modtagelsen af den forenklede ansøgning 
til afgørelsen.
Deltagere, som straks fremlægger 
fuldstændige ansøgningsbilag, kan ikke 
henvises til at benytte den forenklede 
ansøgningsprocedure.
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4. I forbindelse med den forenklede 
ansøgningsprocedure giver Kommissionen 
en yderligere ansøgningsfrist på to 
måneder, som skal gøre det muligt for små 
og mellemstore virksomheder at deltage i 
Den Europæiske Unions støtteprogrammer 
uden større bureaukratisk indsats.
5. Denne procedure gælder for alle 
delprogrammer under det samlede 
rammeprogram.

Begrundelse

Ansøgningsproceduren skal gøres enkel for virksomhederne, så der ikke opbygges for store 
hindringer, som forhindrer en eventuel udnyttelse af innovationsstøtten. Særligt for små og 
mellemstore virksomheder er det hensigtsmæssigt med en forenklet procedure, idet man kan 
spare unødvendigt ekstraarbejde, hvis der bliver givet afslag på støtte til projekter.

Ændringsforslag 17
Artikel 10, stk. 2, litra b

b) etablering af gunstige betingelser for 
samarbejde mellem SMV'er

b) etablering af gunstige betingelser for 
samarbejde mellem SMV'er både på 
nationalt og ikke mindst på tværnationalt 
plan

Begrundelse

Det tværnationale samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder bør styrkes.
Nationalt og tværnationalt samarbejde er af lige stor betydning for iværksætterånd og 
innovation.

Ændringsforslag 18
Artikel 10, stk. 2, litra d

d) iværksætterånd og innovationskultur d) fremme af iværksætterånd og 
iværksætterforudsætninger;

Begrundelse

Iværksætterånd og iværksætterforudsætninger er en betingelse for, at der kan skabes 
innovationer i virksomheder.
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Ændringsforslag 19
Artikel 10, stk. 2, litra e

e) virksomheds- og innovationsorienteret 
økonomisk og administrativ reform.

e) fjernelse af bureaukratiske hindringer 
og skabelse af rimelige rammebetingelser.

Begrundelse

Koncentration omkring den virksomhedsmæssige del af programmet.

Ændringsforslag 20
Artikel 11, stk. 1, indledning

Indsatsen i forbindelse med adgang til 
finansiering for SMV'er i opstart- og 
vækstfasen og for investering i 
innovationsaktiviteter, herunder 
økoinnovation, kan omfatte:

Indsatsen i forbindelse med adgang til 
finansiering for SMV'er i opstart- og 
vækstfasen og for investering i udvikling af 
innovationsaktiviteter, herunder 
økoinnovation, og internationalisering af 
deres aktiviteter kan omfatte:

Begrundelse

Øget "internationalisering af SMV'er" bør også være et udtrykkeligt mål for 
finansieringsinstrumenterne. I praksis er der ofte vanskeligheder med finansiering af 
grænseoverskridende investeringsprojekter i forbindelse med små og mellemstore 
virksomheder, da disse virksomheder ikke kan tage del i de specifikke risici, der er forbundet 
med aktiviteter i udlandet. Internationalisering af SMV'er er om nogen en opgave for EU på 
grund af den grænseoverskridende karakter og bør derfor også fremmes finansielt og ikke kun 
gennem rådgivningstjenester.

Ændringsforslag 21
Artikel 12, litra b a (nyt)

ba) fremme af samarbejdet mellem 
innovative SMV'er fra hele Europa om 
skabelse af samarbejdende 
forskningsinstitutioner, som vil fremme 
innovation og avanceret teknologi

Begrundelse

Forskning er et af de hovedområder, som bestræbelserne på at styrke innovation bør bygge 
på. SMV'er inden for beslægtede brancher kan gennem deres indbyrdes samarbejde og deling 
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af omkostningerne mere effektivt finansiere innovationer fra forskningsinstitutioner, der så 
konstant kan forsyne dem med innovative ideer.

Ændringsforslag 22
Artikel 12, litra c

c) fremme af det internationale samarbejde 
mellem virksomheder.

c) fremme af det grænseoverskridende
samarbejde mellem virksomheder på det 
indre marked i Europa samt med 
virksomheder i tredjelande for at uddybe de 
handels- og investeringsmæssige
forbindelser.

Begrundelse

Internationalisering/europæisering af virksomhedsaktiviteter fremmer konkurrenceevnen.

Ændringsforslag 23
Artikel 13, litra d

d) støttetjenester for overførsel af viden og 
teknologi mellem landene og for forvaltning
af intellektuel og industriel ejendomsret

d) støttetjenester for overførsel af viden og 
teknologi mellem landene, for udbredelse af 
innovative ideer mellem SMV'er i hele EU 
og for tilvejebringelse af passende  
sikkerhedsmekanismer til beskyttelse af 
intellektuelle og industrielle 
ejendomsrettigheder

Begrundelse

Eftersom der stadigvæk ikke er skabt et europæisk patent, og de europæiske virksomheder og 
især SMV'erne derfor fortsat står uden beskyttelse, må udbredelsen og overførslen af viden og 
innovative ideer ledsages af passende instrumenter til beskyttelse af intellektuelle og 
industrielle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 24
Artikel 14, litra c

c) støtte til politikudvikling og samarbejde 
mellem de forskellige aktører, herunder 
nationale og regionale programforvaltere.

c) støtte til politikudvikling og samarbejde 
mellem de forskellige aktører.
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Begrundelse

Det er ikke rådgivere og konsulentvirksomheder, der skal støttes, men innovationsorienterede 
virksomheder.

Ændringsforslag 25
Artikel 14, litra c a (nyt)

ca) fremme af de menneskelige ressourcers 
mobilitet mellem SMV'er og 
forskningsinstitutioner med det formål at 
udveksle synspunkter og bedste praksis

Begrundelse

For bedre at kombinere iværksætterånd med innovationsmentalitet kræves et større og bedre 
samspil mellem forskning og industri. Dette vil også kunne understøttes gennem øget kontakt 
mellem videnskabsfolk og virksomhedsrepræsentanter med det formål at udveksle synspunkter 
og fremgangsmåder.

Ændringsforslag 26
Artikel 15

Artikel 15

Indsatsen i forbindelse med virksomheds-
og innovationsorienteret økonomisk og 
administrativ reform kan omfatte:

udgår

a) dataindsamling, resultatanalyse og -
overvågning og udarbejdelse og 
koordinering af politikker
b) bidrag til fastlæggelse og fremme af 
konkurrenceevnestrategier for industri- og 
servicesektoren
c) støtte til erfaringsudveksling i og mellem 
nationale og regionale myndigheder med 
henblik på resultatoptimering.

Begrundelse

Fremme af økonomiske og administrative reformer er en national opgave, som hører under 
subsidiaritetsprincippet.
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Ændringsforslag 27
Artikel 16, stk. 1

1. Fællesskabets finansielle instrumenter 
anvendes til at lette SMV'ers adgang til 
finansiering i visse faser af deres livscyklus:
”seed”, opstart, ekspansion og overdragelse.
SMV'ers investeringer i aktiviteter som 
f.eks. teknologisk udvikling, innovation og 
teknologioverførsel indgår i 
anvendelsesområdet for disse instrumenter.

1. Fællesskabets finansielle instrumenter 
anvendes til at lette SMV'ers adgang til 
finansiering i visse faser af deres livscyklus:
”seed”, opstart, ekspansion og overdragelse.
SMV'ers investeringer i aktiviteter som 
f.eks. teknologisk udvikling, innovation og 
teknologioverførsel samt i 
grænseoverskridende udvidelse af deres 
forretningsaktiviteter indgår i 
anvendelsesområdet for disse instrumenter.

Begrundelse

Virksomhedernes konkurrenceevne og innovationskraft på det indre marked i Europa bør 
styrkes.

Ændringsforslag 28
Artikel 17, stk. 2, afsnit 2

Den første komponent, GIF1, omfatter 
investeringer i virksomhedernes tidlige 
udviklingsfase (”seed” og opstart). Den er 
målrettet mod investeringer i specialiserede 
venturekapitalfonde som f.eks. 
startfasefonde, fonde, der arbejder regionalt, 
fonde, der fokuserer på særlige sektorer, 
teknologier eller FTU, og fonde i tilknytning 
til kuvøser, som selv stiller kapital til 
rådighed for SMV'er. Den kan også fungere 
som medinvestor i fonde og 
investeringsinstrumenter, der forvaltes af 
”business angels”.

Den første komponent, GIF1, omfatter 
investeringer i virksomhedernes tidlige 
udviklingsfase (”seed” og opstart). Den er 
målrettet mod investeringer i specialiserede 
venturekapitalfonde som f.eks. 
startfasefonde, fonde, der arbejder regionalt, 
fonde, der fokuserer på særlige sektorer, 
teknologier eller FTU, og fonde i tilknytning 
til kuvøser, som selv stiller kapital til 
rådighed for SMV'er. Den kan investere i 
grundlæggelseskapital-, startkapital- eller 
teknologioverførselsfonde, som helt eller 
hovedsagelig finansieres af regeringer 
og/eller offentlige (understøttende) 
institutioner, eller som giver private 
investorer i disse fonde 
præferencebehandling over for offentlige 
investorer, forudsat at disse 
fonde/ordninger fungerer efter 
markedsprincipperne. Den kan også fungere 
som medinvestor i fonde og 
investeringsinstrumenter, der forvaltes af 
”business angels” og i pilotprojekter på 
området for teknologioverførsel.



PE 362.822v02-00 16/33 AD\587797DA.doc

DA

Begrundelse

Anvendelsen af ETF-opstartningsordningen, forgængeren for GIF 1 inden for rammerne af 
det flerårige program, var meget begrænset på grund af manglen på private investorer, der 
var parate til at stille med de fornødne 50% af kapitalen investeret i den pågældende fond.
For at gøre GIF 1 funktionsdygtig, bør den derfor også åbnes for offentlige investorer.

GIF 1 bør også være aktiv på området for teknologioverførsel og bør hovedsagelig 
koncentrere sig om pilotprojekter, eftersom finansieringsunderskuddet på dette område ikke 
kan dækkes med midler fra rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation.

Ændringsforslag 29
Artikel 18, stk. 2, del a

Den første komponent, a) gældsfinansiering 
via lån eller leasing, har til formål at 
begrænse de vanskeligheder, SMV'er har 
med hensyn til adgang til finansiering på 
grund af den formodede højere risiko i 
tilknytning til investeringer i videnrelaterede 
aktiviteter som f.eks. teknologisk udvikling, 
innovation og teknologioverførsel og på 
grund af manglende sikkerhedsstillelse.

Den første komponent, a) gældsfinansiering 
via lån eller leasing, har til formål at 
begrænse de vanskeligheder, SMV'er har 
med hensyn til adgang til finansiering på 
grund af den formodede højere risiko i 
tilknytning til investeringer i videnrelaterede 
aktiviteter som f.eks. teknologisk udvikling, 
innovation og teknologioverførsel eller i 
grænseoverskridende udvidelse af deres 
forretningsaktiviteter og på grund af 
manglende sikkerhedsstillelse.

Begrundelse

Særligt små og mellemstore virksomheder støder på finansieringsvanskeligheder ved 
udvidelse af deres aktiviteter til nabolande, fordi finansieringsinstitutterne vurderer risikoen 
som højere eller kun har utilstrækkelige informationer om investeringsområdet.

Ændringsforslag 30
Artikel 20, stk. 2, indledning 

2. I overensstemmelse med stk. 1 kan
netværkspartnere få støtte til følgende 
tjenester:

2. I fortsættelse af den markeds- og 
fagkundskab, der er opbygget i de 
eksisterende europæiske støttenetværk for 
virksomheder, særligt Euro-Info-Centre 
(EIC) og Innovation Relay Centres (ICR), 
opfordres rådgivningsinstitutioner, som 
står virksomhederne nær, til at arbejde tæt 
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sammen og yde de i stk. 1 nævnte 
tjenesteydelser for virksomheder, især små 
og mellemstore virksomheder.
Netværkspartnere kan få støtte til følgende 
tjenester:

Begrundelse

De allerede eksisterende erfaringer i Euro-Info-Centre (EIC) og Innovation Relay Centres 
(IRC) bør udnyttes.

Ændringsforslag 31
Artikel 20, stk. 2, litra a

a) tjenester i tilknytning til information, 
feedback og virksomhedssamarbejde

a) tjenester i tilknytning til information, 
bistand, feedback og 
virksomhedssamarbejde, som de får tilbudt 
gennem Euro-Info-Centre, med henblik på 
at give SME'erne en mere professionel 
ledelse

Begrundelse

På baggrund af Basel II, en ny ratingprocedure og nødvendigheden af et snævrere 
samarbejde mellem virksomheder og kapitalmarkedet er der behov for en professionalisering 
af SMV'ernes ledelse, virksomhedsstrategi og -præsentation med henblik på bedre adgang til 
finansielle midler. De allerede eksisterende erfaringer i Euro-Info-Centre (EIC) og 
Innovation Relay Centres (IRC) bør udnyttes.

Ændringsforslag 32
Artikel 20, stk. 2, litra b

b) tjenester i tilknytning til overførsel af
innovation, teknologi og viden

b) overførselstjenester på områder som
innovation, teknologi, viden og 
forskningsresultater, der tilvejebringes af 
Euro-Info-Centre

Begrundelse

Kendskabet til de nyeste forskningsresultater er af afgørende betydning for en virksomheds 
egen innovationsproces. Netværkspartnerne bør deltage i udbredelsen og udnyttelsen af 
forskningsresultater. De eksisterende erfaringer fra EIC'er og IRC'er bør udnyttes.
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Ændringsforslag 33
Artikel 20, stk. 2, litra c

c) tjenester, der tilskynder SMV'er til at 
deltage i Fællesskabets rammeprogram for 
FTU.

c) tjenester, der tilskynder SMV'er til at 
deltage i Fællesskabets rammeprogram for 
FTU og SMV'ers adgang til 
europadækkende offentlige udbud.

Begrundelse

Deltagelsen i offentlige udbud gør det muligt for SMV'er at udvide deres aktiviteter.

Ændringsforslag 34
Artikel 20, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) specialiseret viden, der realistisk 
imødekommer SMV'ernes virkelige behov 
for at indføre avanceret teknologi.

Begrundelse

Iværksættelse af innovative aktiviteter kræver ofte temmelig specialiserede oplysninger og 
viden, som SMV'er har vanskeligt ved at få adgang til på grund af deres begrænsede midler 
og manglen på specialiseret personale. De europæiske netværker ville på dette område kunne 
yde et væsentligt bidrag.

Ændringsforslag 35
Artikel 20, stk. 2, litra c b (nyt)

ca) tjenester til udbredelse af teknologi og 
nye ideer fra videnskab og forskning til 
SMV'erne.

Begrundelse

Bedre overførsel af innovative ideer fra videnskaben til industrien vil tilskynde mere til 
indledning af innovative aktiviteter. Især SMV'erne bør på grund af deres begrænsede 
muligheder for at hente oplysninger gennem de europæiske netværker tilskyndes til at stifte 
bekendtskab med nye innovative ideer på områderne inden for forskning og teknologi, som de 
derefter kan give sig til at føre ud i livet.

Ændringsforslag 36
Artikel 20, stk. 3

3. Kommissionen udvælger 3. Kommissionen udvælger 
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netværkspartnere gennem indkaldelse af 
forslag i tilknytning til de forskellige 
tjenester, der er nævnt i stk. 2, litra a), b) og 
c). På baggrund af disse indkaldelser af 
forslag kan Kommissionen indgå en 
partnerskabsrammeaftale med udvalgte 
netværkspartnere indeholdende 
bestemmelser om den type aktiviteter, der 
skal tilbydes, proceduren for tildeling af 
støtte til dem og parternes almindelige 
rettigheder og pligter.
Partnerskabsrammeaftalen kan omfatte hele 
programmets løbetid.

netværkspartnere gennem indkaldelse af 
forslag i tilknytning til de forskellige 
tjenester, der er nævnt i stk. 2, litra a), b) og 
c). I denne forbindelse lægges der især 
vægt på, om ansøgerne har relevante 
erfaringer med koncipering og 
iværksættelse af støttetjenester for 
virksomheder, særligt små og mellemstore 
virksomheder, med henblik på 
grænseoverskridende udvidelse af deres 
forretningsaktiviteter. På baggrund af disse 
indkaldelser af forslag kan Kommissionen
indgå en partnerskabsrammeaftale med 
udvalgte netværkspartnere indeholdende 
bestemmelser om den type aktiviteter, der 
skal tilbydes, proceduren for tildeling af 
støtte til dem og parternes almindelige 
rettigheder og pligter.
Partnerskabsrammeaftalen kan omfatte hele 
programmets løbetid.

Begrundelse

De allerede eksisterende erfaringer i Euro-Info-Centre (EIC) og Innovation Relay Centres 
(IRC) bør udnyttes.

Ændringsforslag 37
Artikel 21, stk. 2

2. Der kan ydes fællesskabsstøtte til grupper 
af samarbejdende programmer, hvis de:

2. Der kan ydes fællesskabsstøtte til fælles 
gennemførelse af flere programmer, hvis 
de:

Begrundelse

Enklere og klarere formulering.

Ændringsforslag 38
Artikel 21, stk. 2, litra b
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b) tilsammen indebærer deltagelse af 
mindst tre lande og

b) deltagerne kommer fra mindst to 
deltagerlande og

Begrundelse

En begrænsning til mindst to deltagerlande er tilstrækkeligt til at kunne give den ønskede 
virkning.

Ændringsforslag 39
Artikel 21, stk. 3

3. På grundlag af indkaldelse af forslag fra 
Fællesskabet kan grupper af samarbejdende 
programmer, der opfylder betingelserne, 
udvælges til at få støtte.

3. Grupper af samarbejdende programmer, 
der opfylder betingelserne, kan udvælges til 
at få støtte.

Begrundelse

Forenkling af teksten.

Ændringsforslag 40
Artikel 21, stk. 4

4. Der kan ydes støtte til udvalgte grupper af 
samarbejdende programmer med henblik på 
at tilføje merværdi til en hel gruppe eller til 
en eller flere særlige aktioner under en 
gruppe, til skabelse af synergi mellem 
samarbejdende programmer eller for at sikre 
kritisk masse.

4. Der kan ydes støtte til udvalgte grupper af 
samarbejdende programmer med henblik på 
at tilføje merværdi til en hel gruppe eller til 
en eller flere særlige aktioner under en 
gruppe, til skabelse af synergi mellem 
samarbejdende programmer eller for at sikre 
kritisk masse. I denne forbindelse bør der 
især opstå en mærkbar merværdi for det 
europæiske innovationsområde.

Begrundelse

I denne forbindelse bør der især opstå en mærkbar merværdi for det europæiske 
innovationsområde.
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Ændringsforslag 41
Artikel 23, titel

Samarbejde (”Twinning”) af myndigheder
på nationalt og regionalt niveau

Samarbejde (”Twinning”) mellem
virksomhedsnære organisationer på 
nationalt og regionalt niveau

Begrundelse

Målet er at støtte innovationer på det erhvervsmæssige område, og midlerne bør derfor 
begrænses til denne anvendelse. Samarbejde mellem virksomheder og deres organisationer 
kan støtte dette.

Ændringsforslag 42
Artikel 23, stk. 1

1. Med henblik på målrettet administrativt 
samarbejde ”twinning” kan der etableres 
parring af myndigheder på grundlag af 
forslag indkaldt af nationale kontaktpunkter.
Disse kan efterfølgende udpege en ledende 
ekspert eller et team af eksperter i forståelse 
med de relevante nationale eller regionale 
myndigheder.

1. Med henblik på målrettet administrativt 
samarbejde ”twinning” kan der etableres 
partnerskaber mellem virksomhedsnære 
organisationer på grundlag af forslag 
indkaldt af nationale kontaktpunkter. Disse 
kan efterfølgende udpege en ledende ekspert 
eller et team af eksperter i forståelse med de 
relevante nationale eller regionale 
myndigheder.

Begrundelse

Målet er at støtte innovationer på det erhvervsmæssige område, og midlerne bør derfor 
begrænses til denne anvendelse. Samarbejde mellem virksomheder og deres organisationer 
kan støtte dette.

Ændringsforslag 43
Artikel 23, stk. 2

2. Kommissionen gennemgår den 
arbejdsplan, som den ledende ekspert eller 
teamet af eksperter har udarbejdet, og kan 
yde støtte til offentlige myndigheder.

2. Kommissionen gennemgår den 
arbejdsplan, som den ledende ekspert eller 
teamet af eksperter har udarbejdet, og kan 
yde støtte til de involverede organisationer.
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Begrundelse

Målet er at støtte innovationer på det erhvervsmæssige område, og midlerne bør derfor 
begrænses til denne anvendelse. Samarbejde mellem virksomheder og deres organisationer 
kan støtte dette.

Ændringsforslag 44
Artikel 23, stk. 3

3. Kommissionen kan yde centrale 
støttetjenester til parring af myndigheder.

udgår

Begrundelse

Målet er at støtte innovationer på det erhvervsmæssige område, og midlerne bør derfor 
begrænses til denne anvendelse. Samarbejde mellem virksomheder og deres organisationer 
kan støtte dette.

Ændringsforslag 45
Artikel 24, stk. 1, indledning

Kommissionen kan gennemføre følgende: Kommissionen gennemfører regelmæssigt
følgende:

Begrundelse

Dermed er der sikret kontrol af programmet og løbende information om gennemførelse og 
effekt.

Ændringsforslag 46
Artikel 24, litra b a (nyt)

ba) evaluering af det arbejde, som 
støttetjenesterne for virksomheder og 
innovation udfører med henblik på 
fastlæggelse af kvantitative mål og 
regelmæssig udarbejdelse af en rapport 
herom
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Begrundelse

Det er vigtigt at evaluere SME'ernes støttenetværk. Det vil kunne ske gennem fastsættelse af 
kvantitative mål, der kan sammenlignes med de støttetjenester, der hidtil har været for disse 
nedværker. Fastsættelsen af disse mål vil kunne kombineres med en evalueringsrapport om 
netværkernes arbejde og den dertil knyttede merværdi.

Ændringsforslag 47
Artikel 24, stk. 1 a (nyt)

resultaterne offentliggøres

Begrundelse

Dermed er der sikret kontrol af programmet og løbende information om gennemførelse og 
effekt.

Ændringsforslag 48
Artikel 25

Arbejdsprogrammet skal indeholde en 
detaljeret beskrivelse af mål og 
prioriteringer, tidsfrister og bestemmelser 
for deltagelse samt kriterier for udvælgelse 
og evaluering af de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 16 til 23.

Arbejdsprogrammet skal indeholde en 
detaljeret beskrivelse af mål og 
prioriteringer, tidsfrister og bestemmelser 
for deltagelse samt kriterier for udvælgelse 
og evaluering af de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 16 til 23. Mål og 
prioriteter udformes på en sådan måde, at 
en tilpasning til den fremtidige udvikling og 
nye prioriteringer fortsat vil være mulig.
Regler og kriterier udarbejdes i fællesskab 
med de interesserede parter og skal være 
gennemsigtige, klare og forståelige for alle 
berørte parter.

Begrundelse

Kun en fleksibel udformning af programmet sikrer den bedst mulige udnyttelse af 
budgetmidlerne over det relativt lange tidsrum på syv år. En omlægning af 
finansieringsinstrumenterne til andre anvendelsesformål på baggrund af en ny udvikling skal 
fortsat være mulig. Derfor skal kriterierne være forståelige og være gennemsigtige for 
samtlige interesserede parter. Det gør det lettere at indgive ansøgninger af høj kvalitet og 
udnytte det pågældende instrument.

Ændringsforslag 49
Artikel 28, litra c
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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 og 
virksomheder, styrke tilliden til og 
åbenheden for nye teknologier og at sætte 
gang i debatten på europæisk plan om 
udviklingstendenserne inden for IKT.

Begrundelse

Bevidstgørelsesaktionerne og andre projekter i IKT-programmet bør have til formål at 
fremme en grundlæggende åben indstilling hos borgerne over for nye teknologiske 
innovationer. Ofte hindrer ubegrundede fordomme og berøringsangst, at nye og yderst 
lovende procedurer tages i anvendelse.

Ændringsforslag 50
Artikel 28, litra c a og c b (nye)

ca) at mindske bureaukratiet gennem 
fremme af moderne elektroniske tjenester
cb) at styrke incitamenterne for SMV'er til 
at indføre nye driftsnormer, der bygger på 
e-handel, og som samtidig besidder en 
passende infrastruktur til at sikre den 
elektroniske dataudveksling

Begrundelse

Mindre bureaukratiske procedurer vil indebære væsentlige lettelser for SMV'erne. Endvidere 
er e-handel en afgørende faktor for de europæiske SMV'ers levedygtighed. Samtidig er det 
nødvendigt at fastsætte høje sikkerhedsstandarder for e-handelen for at sikre de europæiske 
borgeres tillid til denne.

Ændringsforslag 51
Artikel 30

Støtteprogrammet for IKT - politik kan 
gennemføres ved hjælp af projekter, aktioner 
vedrørende bedste praksis og tematiske 
netværk, herunder aktioner for afprøvning 
og demonstration i stor målestok af 
innovative offentlige tjenester med en 
tværeuropæisk dimension.

Støtteprogrammet for IKT - politik kan 
gennemføres ved hjælp af projekter, aktioner 
vedrørende bedste praksis og tematiske 
netværk, herunder aktioner for afprøvning 
og demonstration i stor målestok af 
innovative offentlige tjenester med en 
tværeuropæisk dimension. Gennem 
europadækkende offentlige udbud og 
tildelingskriterier, der tager hensyn til små 
og mellemstore virksomheder, får disse 
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mulighed for at deltage i projekter af almen 
interesse.

Projekterne, aktionerne vedrørende bedste 
praksis og de tematiske netværk har til 
formål at fremme udbredelse og bedst mulig 
anvendelse af innovative IKT - baserede 
løsninger, navnlig for tjenester på områder 
af offentlig interesse. Fællesskabets støtte 
skal også lette koordineringen og 
gennemførelsen af aktioner for udvikling af 
informationssamfundet i medlemsstaterne 
generelt.

Projekterne, aktionerne vedrørende bedste 
praksis og de tematiske netværk har til 
formål at fremme udbredelse og bedst mulig 
anvendelse af innovative IKT - baserede 
løsninger, navnlig for tjenester på områder 
af offentlig interesse. Det bør i denne 
forbindelse sikres, at anvendelsen af IKT-
tjenester virkelig bidrager til en forenkling 
og effektivitetsforbedring af strukturerne 
og processerne i de offentlige forvaltninger.
Fællesskabets støtte skal også lette 
koordineringen og gennemførelsen af 
aktioner for udvikling af 
informationssamfundet i medlemsstaterne 
generelt.

Begrundelse

Deltagelse i offentlige udbud gør det muligt for SMV'er at udvide deres aktiviteter.
Tildelingskriterierne bør derfor være udformet på en sådan måde, at SMV'erne ikke udelukkes 
fra deltagelse i udbuddet på grund af uegnede lodstørrelser, eller fordi de skal forelægge alt 
for omfattende dokumentation for myndighederne. Som en del af 
konkurrenceevneprogrammet bør IKT-bestemmelserne også tage sigte på de små og 
mellemstore virksomheder.

Tjenester på områder som e-forvaltning eller e-sundhed skal ikke alene gengive forvaltnings-
og kommunikationsprocesser I elektronisk form, men skal også påviseligt bidrage til 
forenkling, fremskyndelse og forbedring af effektiviteten af disse processer.

Ændringsforslag 52
Artikel 31, stk. 2, afsnit 2

Fællesskabet kan yde støtte til budgettet for 
de i stk. 1, litra a), omhandlede projekter på 
indtil 50 % af de samlede omkostninger.
Organer i den offentlige sektor kan få 
godtgjort 100 % af meromkostningerne.

Fællesskabet kan yde støtte til budgettet for 
de i stk. 1, litra a), omhandlede projekter på 
indtil 50 % af de samlede omkostninger.

Begrundelse

Et loft på 50 % for alle tilskud fremmer egeninteressen i at gennemføre programmet korrekt.
Tilskud på 100 % virker fremmende på incitamenterne til at misbruge offentlige midler. Det 
er i strid med EU's konkurrenceregler at favorisere de offentlige organer.
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Ændringsforslag 53
Artikel 31, stk. 3, afsnit 2

Fællesskabets bidrag til de i stk. 1, litra b), 
omhandlede foranstaltninger er begrænset til 
de direkte omkostninger, der anses for 
nødvendige eller rimelige til opnåelse af 
aktionens særlige mål.

Fællesskabets bidrag til de i stk. 1, litra b), 
omhandlede foranstaltninger er begrænset til 
50 % af de direkte omkostninger, der anses 
for nødvendige eller rimelige til opnåelse af 
aktionens særlige mål.

Begrundelse

Et loft på 50 % for alle tilskud fremmer egeninteressen i at gennemføre programmet korrekt 
(se begrundelsen til ændringsforslag 24).

Ændringsforslag 54
Artikel 31, stk. 4, afsnit 2

Støtten til tematiske aktiviteter ydes til 
dækning af støtteberettigede 
meromkostninger ved koordinering og 
gennemførelse af netværket. Fællesskabets 
bidrag kan dække de støtteberettigede 
meromkostninger ved disse foranstaltninger.

Støtte til tematiske aktiviteter ydes med op 
til 50 % til dækning af støtteberettigede 
meromkostninger ved koordinering og 
gennemførelse af netværket. Fællesskabets 
bidrag kan dække de støtteberettigede 
meromkostninger ved disse foranstaltninger.

Begrundelse

Et loft på 50 % for alle tilskud fremmer egeninteressen fremmer egeninteressen i at 
gennemføre programmet korrekt (se begrundelsen til ændringsforslag 24).

Ændringsforslag 55
Artikel 33, litra b

b) møder mellem eksperter fra offentlige 
institutioner og berørte parter, konferencer 
og andre foranstaltninger

b) møder mellem eksperter fra offentlige 
institutioner og repræsentanter for små og 
mellemstore virksomheder og andre berørte 
parter, konferencer og andre foranstaltninger

Begrundelse

Kun gennem aktiv inddragelse af SMV'er vil det være muligt at sikre, at foranstaltningerne 
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inden for IKT-området udformes på en virksomhedsvenlig måde.

Ændringsforslag 56
Artikel 36

Arbejdsprogrammet skal indeholde en 
detaljeret beskrivelse af mål og 
prioriteringer, de nødvendige 
foranstaltninger til deres gennemførelse, 
tidsfrister og kriterier for evaluering og 
udvælgelse af 
gennemførelsesforanstaltningerne i 
overensstemmelse med de i artikel 26 
omhandlede mål.

Arbejdsprogrammet skal indeholde en 
detaljeret beskrivelse af mål og 
prioriteringer, de nødvendige 
foranstaltninger til deres gennemførelse, 
tidsfrister og kriterier for evaluering og 
udvælgelse af 
gennemførelsesforanstaltningerne i 
overensstemmelse med de i artikel 26 
omhandlede mål. Definitionen af mål og 
prioriteter skal være udformet på en sådan 
måde, at en tilpasning til den kommende 
udvikling og nye prioriteringer fortsat er 
mulig. Regler og kriterier udarbejdes 
sammen med de interesserede parter og 
skal være gennemsigtige, klare og 
forståelige for alle berørte parter.

Begrundelse

Kun en fleksibel udformning af programmet sikrer den bedst mulige udnyttelse af 
budgetmidlerne over det relativt lange tidsrum på syv år. En omlægning af 
finansieringsinstrumenterne til andre anvendelsesformål på baggrund af en ny udvikling skal 
fortsat være mulig. Derfor skal kriterierne være forståelige og være gennemsigtige for 
samtlige interesserede parter og deltagere. Det gør det lettere at indgive ansøgninger af høj 
kvalitet og udnytte det pågældende instrument.

Ændringsforslag 57
Kapitel III

Programmet "Intelligent Energi – Europa" Programmet "Intelligent Energi"

Begrundelse

Da der er tale om et europæisk rammeprogram, er tilføjelsen "Europa" ikke nødvendig.

Ændringsforslag 58
Artikel 37, stk. 2, litra b

b) til fremme af nye og vedvarende b) til fremme af nye og vedvarende 
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energikilder og til støtte af 
energidiversificering

energikilder og til støtte af 
energidiversificering under bevarelse af 
eksisterende rene energikilder

Begrundelse

En diversificering af energiforsyningen mindsker afhængigheden af en enkelt energikilde. Ved 
valget af de enkelte bestanddele af energimixet bør der dog også tages hensyn til de 
energikilder, der allerede bidrager til opnåelse af Kyoto-målene, og som garanterer 
energiforsyningen, hvis forsyningen fra de fornyelige energikilder udebliver.

Ændringsforslag 59
Artikel 38, litra b

b) At fremme investeringer i 
medlemsstaterne i nye og effektive 
teknologier inden for energieffektivitet, 
vedvarende energi og energidiversificering, 
herunder inden for transport, ved at skabe 
forbindelse mellem vellykket demonstration 
af innovative teknologier og indførelsen af 
dem på markedet i stor målestok for at 
fremme offentlige og private investeringer, 
udvikle strategisk vigtige teknologier, 
nedbringe omkostningerne, øge 
markedserfaringerne og bidrage til at 
begrænse finansielle og andre risici og 
øvrige hindringer for denne type investering.

b) At fremme investeringer i 
medlemsstaterne i nye og effektive 
teknologier inden for energieffektivitet, 
vedvarende energi og energidiversificering 
under bevarelse af eksisterende rene 
energikilder, herunder inden for transport, 
ved at skabe forbindelse mellem vellykket 
demonstration af innovative teknologier og 
indførelsen af dem på markedet i stor 
målestok for at fremme offentlige og private 
investeringer, udvikle strategisk vigtige 
teknologier, nedbringe omkostningerne, øge
markedserfaringerne og bidrage til at 
begrænse finansielle og andre risici og 
øvrige hindringer for denne type investering.

Begrundelse

En diversificering af energiforsyningen mindsker afhængigheden af en enkelt energikilde. Ved 
valget af de enkelte bestanddele af energimixet bør der dog også tages hensyn til de 
energikilder, der allerede bidrager til opnåelse af Kyoto-målene, og som garanterer 
energiforsyningen, hvis forsyningen fra de fornyelige energikilder udebliver.

Ændringsforslag 60
Artikel 40, litra a

a) fremme af nye og vedvarende energikilder 
til central og decentral produktion af 
elektricitet og varme og støtte til 
diversificering af energikilderne, undtagen 
aktioner omfattet af artikel 41

a) fremme af nye og vedvarende energikilder 
til central og decentral produktion af 
elektricitet og varme og støtte til 
diversificering af energikilderne under 
bevarelse af eksisterende rene energikilder, 
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undtagen aktioner omfattet af artikel 41

Begrundelse

En diversificering af energiforsyningen mindsker afhængigheden af en enkelt energikilde. Ved 
valget af de enkelte bestanddele af energimixet bør der dog også tages hensyn til de 
energikilder, der allerede bidrager til opnåelse af Kyoto-målene, og som garanterer 
energiforsyningen, hvis forsyningen fra de fornyelige energikilder udebliver.

Ændringsforslag 61
Artikel 43, litra e a (nyt)

ea) oprettelse af og økonomisk støtte til 
netværker, der har til formål at fremme og
informere om fordelene ved de innovative 
teknologier på energiområdet, såsom nettet 
for organisationer til fremme af 
energiteknologi (OPET).

Begrundelse

Velorganiserede netværker vil gøre udvekslingen af bedste praksis og udbredelsen af 
knowhow vedrørende nye bæredygtige energikilder lettere og mere effektiv.

Ændringsforslag 62
Artikel 45

I arbejdsprogrammet fastsættes 
bestemmelserne for hver af de aktioner og 
foranstaltninger, der indføres til opfyldelse 
af de i artikel 37 omhandlede mål, 
gennemførelses- og 
finansieringsordningerne samt regler for 
deltagelse. Arbejdsprogrammet skal 
indeholde bestemmelser om 
udvælgelseskriterierne, der afspejler målene 
med programmet "Intelligent Energi –
Europa", og en vejledende tidsplan for 
gennemførelsen af arbejdsprogrammet, 
særlig hvad angår indholdet af 
indkaldelserne af forslag.

I arbejdsprogrammet fastsættes 
bestemmelserne for hver af de aktioner og 
foranstaltninger, der indføres til opfyldelse 
af de i artikel 37 omhandlede mål, 
gennemførelses- og 
finansieringsordningerne samt regler for 
deltagelse. Arbejdsprogrammet skal 
indeholde bestemmelser om 
udvælgelseskriterierne, der afspejler målene 
med programmet "Intelligent Energi –
Europa", og en vejledende tidsplan for 
gennemførelsen af arbejdsprogrammet, 
særlig hvad angår indholdet af 
indkaldelserne af forslag. Regler, 
bestemmelser og kriterier udarbejdes I 
fællesskab med de interesserede parter og 
skal være gennemsigtige, klart forståelige 
og gennemskuelige for alle berørte parter
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Begrundelse

Klare og gennemsigtige regler, bestemmelser og kriterier letter indkaldelsen af 
kvalitetsmæssigt gode og lovende forslag fra interessenterne.

Ændringsforslag 63
Bilag II, punkt 2.C., GIF 1

GIF1 investerer i formidlende 
venturekapitalfonde, der investerer i indtil 
10 år gamle SMV'er, typisk fra før-A-fasen 
(”seed”) og A-fasen (opstartfasen), og som 
om nødvendigt foretager opfølgende 
investeringer. Den samlede investering i en 
formidlende venturekapitalfond kan højst 
udgøre 25 % af den pågældende fonds 
samlede kapital eller indtil 50 % for nye 
fonde, der forventes at have en særlig 
katalysatorrolle ved udvikling af 
venturekapitalmarkederne for en særlig 
teknologi eller i en bestemt region og
investeringsværktøjer fra business angels.
Den samlede investering i en formidlende 
venturekapitalfond, hvis investeringsfokus er 
på SMV'er, der arbejder inden for 
økoinnovation, kan højst udgøre 50 %.
Mindst 50 % af den kapital, der investeres i 
en fond, skal stilles til rådighed af 
investorer, der arbejder på normale 
markedsvilkår ("det markedsøkonomiske 
investorprincip"), uanset hvilken retlig form 
og hvilken ejer struktur de investorer, der 
stiller denne del af kapitalen til rådighed, 
har. Der kan ikke indgås forpligtelser på 
over 30 mio. EUR i en enkelt fond. GIF1 
kan investere sammen med EIF's egne 
midler eller midler under EIB-mandatet eller 
andre midler, der forvaltes af EIF.

GIF1 investerer i formidlende 
venturekapitalfonde, der investerer i indtil
10 år gamle SMV'er, typisk fra før-A-fasen 
(”seed”) og A-fasen (opstartfasen), og som 
om nødvendigt foretager opfølgende 
investeringer. Den samlede investering i en 
formidlende venturekapitalfond kan højst 
udgøre 25 % af den pågældende fonds 
samlede kapital eller indtil 50 % for nye 
fonde, der forventes at have en særlig 
katalysatorrolle ved udvikling af 
venturekapitalmarkederne for en særlig 
teknologi eller i en bestemt region og 
investeringsværktøjer fra business angels.
Den samlede investering i en formidlende 
venturekapitalfond, hvis investeringsfokus er 
på SMV'er, der arbejder inden for 
økoinnovation, kan højst udgøre 50 %.
Mindst 50 % af den kapital, der investeres i 
en fond, skal stilles til rådighed af 
investorer, der arbejder på normale 
markedsvilkår ("det markedsøkonomiske 
investorprincip"), uanset hvilken retlig form 
og hvilke ejerforhold de investorer, der 
stiller denne del af kapitalen til rådighed, 
har. I denne forbindelse tilstræbes den 
stærkest mulige inddragelse af private 
investorer. Der kan ikke indgås forpligtelser 
på over 30 mio. EUR i en enkelt fond. GIF1 
kan investere sammen med EIF's egne 
midler eller midler under EIB-mandatet eller 
andre midler, der forvaltes af EIF.

Begrundelse

Udnyttelsen af ETF-start-up ordningerne, forløberen for GIF 1 under det flerårige program 
(MAP) har vist sig at være utilstrækkelig. Grunden var, at der manglede private investorer, 
der skal stille de 50% af kapitalen til rådighed, som det er fastlagt. Man bør derfor undersøge 
muligheden for i modsætning til det flerårige program (MAP) at åbne op for offentlige 
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investorer, som det her foreslås i Kommissionens tekst, under inddragelse af et så stort antal 
private investorer som muligt for at opnå en bedre udnyttelse af GIF 1.

Ændringsforslag 64
Bilag II, punkt 3.C., afsnit 2

Der kan ydes støtte til finansiering af 
erhvervelse af materielle og immaterielle 
aktiver, herunder innovationsaktiviteter, 
teknologisk udvikling og erhvervelse af 
licenser.

Der kan ydes støtte til finansiering af 
erhvervelse af materielle og immaterielle 
aktiver, herunder innovationsaktiviteter, 
teknologisk udvikling, indledning af 
grænseoverskridende aktiviteter og 
erhvervelse af licenser.

Begrundelse

Øget "internationalisering af SMV'er" bør også være et udtrykkeligt mål for 
finansieringsinstrumenterne. I praksis er der ofte vanskeligheder med finansiering af 
grænseoverskridende investeringsprojekter i forbindelse med små og mellemstore 
virksomheder, da disse virksomheder ikke kan tage del i de specifikke risici, der er forbundet 
med aktiviteter i udlandet. Internationalisering af SMV'er er på grund af den 
grænseoverskridende karakter hovedsageligt en EU-opgave og bør derfor også fremmes 
finansielt og ikke kun gennem rådgivningstjenester.

Ændringsforslag 65
Bilag III, punkt a, titel

a. Information, feedback og 
virksomhedssamarbejde

a. Information, feedback og 
virksomhedssamarbejde (tjenester, der hidtil 
er blevet tilbudt af Euro-Info-Centre (EIC))

Ændringsforslag 66
Bilag III, litra a), led 7 a (nyt)

- bistand til små og mellemstore 
virksomheder i forbindelse med adgang til 
offentlige ordrer, som sendes i licitation i 
hele Europa

Begrundelse

Bistand til de små og mellemstore virksomheder i forbindelse med adgang til offentlige 
licitationer i Europa giver virksomhederne ekstra forretningsmuligheder og fremmer 
konkurrencen og udnyttelsen af det indre marked i Europa.
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Ændringsforslag 67
Bilag III, litra c, led 2

bistand til SMV'er med henblik på at 
indkredse deres FTU-behov og at finde 
partnere med lignende FTU-behov

bistand til SMV'er med henblik på at 
indkredse deres FTU-behov og at finde 
partnere med lignende FTU-behov samt med 
henblik på at formidle/finde FTU-
udbydere;

Begrundelse

De små og mellemstore virksomheder har også behov for en afsluttende rådgivning med 
henblik på at finde FTU-udbydere.
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