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BEKNOPTE MOTIVERING

1. De opstelling van een kaderprogramma voor innovatie en concurrentievermogen 
(2007 - 2013), dat zich richt op kleine en middelgrote ondernemingen moet in principe 
worden toegejuicht. In het nieuwe programma worden niet alleen een aantal 
programma's gebundeld, maar ook nieuwe speerpunten aangewezen.

2. Daar ondanks de voorziene middelentoewijzing van 4.212,6 miljoen EURO dit 
programma slechts een tiende van de totale onderzoeksuitgaven omvat, dient erop te 
worden toegezien dat de steunbedragen voor het overgrote deel ten goede komen aan 
de bedrijven en niet besteed worden aan beheer of organisatie.

3. Een hoofddoel van het CIP-kaderprogramma moet liggen in de steun aan kleine en 
middelgrote ondernemingen (MKB's) die innovatieve ideeën in productieprocessen 
ontwikkelen en gereed maken voor de markt. Juist dit "transformatieproces' heeft 
behoefte aan een gerichte steun, omdat veel van de technologisch hoogwaardige 
ideeën en wetenschappelijke arbeid niet leiden tot producten die geschikt zijn voor de 
markt.

4. De verplichtingen inzake verslaggeving, controle en statistieken moeten tot het 
absolute minimum beperkt worden, zodat voldaan wordt aan de claim de bureaucratie
terug te dringen.

5. De bundeling van 9 bestaande steunprogramma's in het CIP moet uitdrukkelijk 
worden toegejuicht. Daardoor kan de administratieve rompslomp beperkt worden en 
voor kleine en middelgrote ondernemingen de toegang tot steunprogramma's van de 
Europese Unie vereenvoudigd worden.

6. De sector "intelligente energie" heeft betrekking op het totale innovatiepotentieel in de 
energiesector. Het bevorderen van innovatie bij hernieuwbare energieën en energie-
efficiëntie moet worden toegejuicht, dit neemt niet weg dat het hier slechts een deel 
van de energiesector betreft. Ook bij de winningstechniek, de systeemtechniek, de 
transformatiesector en bij alle andere bestaande takken van energie moet de innovatie 
worden gesteund.

7. Maatregelen ter bevordering van de ondernemingsgeest en ondernemerskwaliteiten 
moeten niet alleen gericht zijn op startende bedrijven, maar op alle middelgrote 
ondernemingen met groeimogelijkheden.

8. Instemming moet worden betuigd met het doel het concurrentievermogen van 
bedrijven door globalisering/Europeanisering te versterken. Kleine en middelgrote 
bedrijven brengen bedrijfsinnovatie tot stand omdat ze ertoe worden aangemoedigd de 
voordelen van de interne markt beter te benutten.

9. De aanvraagprocedure voor bedrijven moet eenvoudig en snel kunnen verlopen, zodat 
geen tijdverlies en onnodige kosten ontstaan. Juist voor MKB's zou het mogelijk 
moeten zijn te kiezen voor een vereenvoudigde aanvraagprocedure waarbij het in 
eerste instantie voldoende is een aanmeldingsformulier in te sturen en na een gunstige 
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uitslag uiterlijk na twee maanden alle verdere vereiste inlichtingen te verstrekken. Als 
alternatieve mogelijkheid kunnen bedrijven ook onmiddellijk alle benodigde 
informatie toezenden zodat eventueel tijd wordt gespaard tussen de indiening van de 
aanvraag en de uitbetaling van de steungelden. Voor een aanvraag inzake 
gemeenschappelijke projecten zou in beginsel de aanmelding van deelnemers uit twee 
landen voldoende moeten zijn.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
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 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) De financiering via het 
kaderprogramma moet in overeenstemming 
zijn met de communautaire voorschriften 
inzake staatssteun en de flankerende 
instrumenten en met de geldende 
communautaire definitie van het MKB.

Motivering

Concentratie op de belangrijkste voorwaarden voor financiering.

Amendement 2
Overweging 17

(17) De financiële marktinstrumenten van de 
Gemeenschap ten behoeve van het MKB 
vormen een aanvulling op de nationale 
financiële programma's en zorgen voor een 
hefboomwerking. Zij kunnen particuliere 
investeringen voor de oprichting van nieuwe 
innovatieve bedrijven stimuleren en 

(17) De financiële marktinstrumenten van de 
Gemeenschap ten behoeve van het MKB 
vormen een aanvulling op de nationale 
financiële programma's en zorgen voor een 
hefboomwerking. Zij kunnen particuliere 
investeringen voor de oprichting van nieuwe 
innovatieve bedrijven stimuleren en 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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bedrijven met een hoog groeipotentieel die 
zich nog in hun ontwikkelingsfase bevinden, 
helpen een vastgesteld tekort aan eigen 
middelen te verkleinen. Zij kunnen de 
toegang van bestaande MKB-bedrijven tot 
leningen voor activiteiten ter ondersteuning 
van hun concurrentievermogen en 
groeipotentieel verbeteren.

bedrijven met een hoog groeipotentieel die 
zich nog in hun ontwikkelingsfase bevinden, 
helpen een vastgesteld tekort aan eigen 
middelen te verkleinen. Zij kunnen de 
toegang van bestaande MKB-bedrijven tot 
leningen voor activiteiten ter ondersteuning 
van hun concurrentievermogen en 
groeipotentieel verbeteren. Zij kunnen de 
toegang van MKB-bedrijven tot 
risicokapitaal ten behoeve van activiteiten 
die de omzetting van onderzoeksresultaten 
in marktrijpe producten ten doel hebben, 
verbeteren. Te dien einde dient de Europese 
Commissie te onderzoeken of en in 
hoeverre de financieringsinstrumenten van 
het programma voor 
ondernemersinitiatieven  en innovatie 
gebruik kunnen maken van middelen uit 
het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek.

Motivering

Bij de technologietransfer, d.w.z. bij de omzetting van onderzoeksresultaten in marktrijpe 
producten, bestaat, vanwege het grote risico, een gat in de financiering. De middelen van het 
CIP-programma zijn niet toereikend om dit gat op te vullen. Bijgevolg dient de Commissie 
een link te leggen met het zevende kaderprogramma voor onderzoek en gebruikmaking van de 
middelen van dat programma mogelijk te maken voor investeringen in fondsen die op het 
gebied van technologietransfer actief zijn.

Amendement 3
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 

(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, 
technologieën en onderzoeksresultaten. 
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 
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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 
vergemakkelijken.

wetgeving, zodat zij op kosteneffectieve 
wijze daarop kunnen inspelen. Uit externe 
analyses is gebleken dat de horizontale rol  
van Europese diensten, zoals bijvoorbeeld de 
Euro Info Centres (EIC) of de Innovation 
Relay Centres (IRC), 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, alsmede aan in geheel 
Europa uitgeschreven openbare 
aanbestedingen. Verder blijkt uit analyses 
dat het belangrijk is de interactie tussen de 
Commissie en het MKB te 
vergemakkelijken. Daarbij moet 
transparantie bij de besteding van openbare 
middelen, met het oog op het efficiënt 
functioneren van de Europese diensten, 
gewaarborgd zijn. 

Motivering

In het verleden zijn de EIC en de IRC competente aanspreekpartners gebleken voor kleine en 
middelgrote ondernemingen. Bij de voor 2006 geplande nieuwe aanbesteding van de 
ondersteuningsnetwerken voor ondernemingen dient te worden teruggegrepen op de 
bestaande ervaringen. Deze moeten worden gebruikt om de administratie te vereenvoudigen. 
In de toekomst moet verzekerd zijn dat een efficiënte activiteit niet wordt gehinderd door 
buitenproportionele rapportageverplichtingen. Ook het deelnemen aan de verspreiding van 
de meest recente onderzoeksresultaten, alsmede de ondersteuning van MKB's bij de toegang 
tot in geheel Europa uitgeschreven openbare aanbestedingen, dienen deel uit te maken van de 
activiteiten van de netwerken. Beide zaken zijn van groot belang voor het innovatieproces en 
de uitbreiding van de activiteiten van een onderneming.

Amendement 4
Overweging 20 bis (nieuw)

(20 bis) De Commissie dient bijzondere 
waarde te hechten aan de ondersteuning 
van de MKB's in de afgelegen regio 's van 
de EU. Om deze reden dient de bevordering 
van diensten en netwerken ter 
ondersteuning van de bedrijven en 
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stimulering van de innovatie in meer 
afgelegen regio's te worden aangemoedigd.

Motivering

De Europese netwerken ter bevordering van de innovatie zijn voornamelijk actief in de grote 
stedelijke centra, waar slechts weinigen van de geboden voordelen profiteren. Deze 
netwerken moeten ook functioneren in de meer afgelegen regio's van de EU, zodat ook in deze 
regio's de MKB's gebruik kunnen maken van de geboden mogelijkheden.

Amendement 5
Overweging 30 bis (nieuw)

(30 bis) Voor de versterking van het 
concurrentievermogen van Europa en de 
totstandkoming van een alomvattende 
kennismaatschappij moet prioriteit worden 
gegeven aan de computertechnologie, met 
als voornaamste doel, de digitale kloof 
tussen de verschillende regio's en 
bevolkingsgroepen te sluiten.

Motivering

Zoals het geval is bij vele van de voornaamste beleidsmaatregelen van Lissabon, is het zowel 
voor het concurrentievermogen van Europa als voor de sociale cohesie van fundamenteel 
belang dat de digitale kloof tussen regio's en bevolkingsgroepen wordt gesloten. Geen enkele 
Europese burger mag worden uitgesloten van de informatiemaatschappij.

Amendement 6
Overweging 42 bis (nieuw)

(42 bis) In de nabije toekomst zal de vraag 
naar schone technologieën en 
hernieuwbare energiebronnen toenemen. 
De industrieën van de EU moeten zich ten 
doel stellen op dit gebied een 
toonaangevende positie in de wereld  te 
gaan innemen. De bedrijven die zich het 
eerst aanpassen aan de strengere 
milieunormen, zullen daarvan een 
beslissend voordeel hebben.
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Motivering

De ontwikkeling van schone technologieën en hernieuwbare energiebronnen dient een 
prioritair doel van de EU te zijn, aangezien dit de Europese bedrijven in de toekomst een 
beslissend concurrentievoordeel zal verschaffen.

Amendement 7
Artikel 1, lid 2

2. Het kaderprogramma draagt bij tot het 
concurrentie- en innovatievermogen van de 
Gemeenschap als moderne 
kennismaatschappij, waarvan de duurzame 
ontwikkeling gebaseerd is op een 
evenwichtige economische groei, op een 
uiterst concurrentiële sociale 
markteconomie met een hoog 
beschermingsniveau en op verbetering van 
de milieukwaliteit.

2. Het kaderprogramma draagt bij tot het 
concurrentie- en innovatievermogen van de 
Gemeenschap als moderne 
kennismaatschappij, die in het kader van 
een uiterst concurrentiële sociale 
markteconomie een stabiele economische 
groei realiseert en daardoor een hoog 
sociaal beschermingsniveau en hoge 
milieunormen kan garanderen. Daarbij 
wordt bijzondere waarde gehecht aan de 
ondersteuning van MKB's en aan de 
innovatieve exploitatie van 
onderzoeksresultaten.

Motivering

Eenvoudigere en duidelijkere formulering.

Amendement 8
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 
dat bevordert wel nadrukkelijk de 
innovatieve omzetting in bedrijven van 
onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten.

Motivering

De omzetting van onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten in bedrijfsproductieprocessen en 
voor de markt geschikte producten is van doorslaggevend belang voor het benutten van het 
innovatieve potentieel.
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Amendement 9
Artikel 4, punt d)

d) derde landen wanneer overeenkomsten 
daartoe de mogelijkheid bieden.

schrappen

Motivering

De uitbreiding tot de hele wereld gaat de financiële dimensie van dit programma te boven en 
leidt ertoe dat de urgentste taken niet worden aangepakt.

Amendement 10
Artikel 5, lid 2

2. Wijzigingen van de in lid 1 bedoelde 
jaarlijkse werkprogramma's die betrekking 
hebben op toegewezen begrotingsmiddelen 
van meer dan 1 miljoen euro, worden 
goedgekeurd volgens de procedure van 
artikel 46, lid 2.

2. Wijzigingen van de in lid 1 bedoelde 
jaarlijkse werkprogramma's die betrekking 
hebben op toegewezen begrotingsmiddelen 
van meer dan 1 miljoen euro, kunnen pas 
na raadpleging van het Europees 
Parlement van kracht worden.

Motivering

Aanzienlijke wijzigingen in programma en begroting worden op deze wijze onderworpen aan 
de publieke controle.

Amendement 11
Artikel 6, lid 1, punt b)

b) netwerken waarin diverse 
belanghebbenden worden samengebracht;

b) netwerken waarin diverse 
belanghebbenden worden samengebracht;
met name het netwerk van het Euro-Info-
Centre in de Europese Unie.

Motivering

Het netwerk van het Euro-Info-Centre heeft op dit terrein al ervaring en kan daarmee ook 
kleine en middelgrote ondernemingen hulp bieden.

Amendement 12
Artikel 6, lid 1, punt d)

d) analyse, ontwikkeling en coördinatie van schrappen



PE 362.822v02-00 10/34 AD\587797NL.doc

NL

het beleid met de deelnemende landen;

Motivering

Concentratie van de middelen op de voorrangsgebieden eist een inperking van het aantal 
gegadigden.

Amendement 13
Artikel 6, lid 1, punt f)

f) steun voor gezamenlijke acties van 
lidstaten of regio's;

f) het scheppen van een klimaat dat gunstig 
is voor samenwerking tussen MKB's;

Motivering

Concentratie van de financiering voor MKB's en een gunstig klimaat voor de ontwikkeling 
van innovatieve activiteiten van KMO's.

Amendement 14
Artikel 6, lid 1, punt h)

h) partnerschappen tussen nationale en 
regionale autoriteiten.

h) samenwerking met NGO's die kleine en 
middelgrote bedrijven vertegenwoordigen, 
danwel met de desbetreffende 
bedrijfsverenigingen, op nationaal en 
regionaal niveau.

Motivering

De bevordering van innovatie in bedrijven moet in de eerste plaats komen en derhalve is het 
verstandiger instellingen die dicht bij het bedrijfsleven staan te ondersteunen dan alleen 
partnerschappen tussen autoriteiten.

Amendement 15
Artikel 8, lid 5

5. De Commissie deelt de belangrijkste 
resultaten van de tussentijdse en 
eindevaluaties van het kaderprogramma en 
de specifieke programma's daarvan mee aan 
het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de regio's.

5. De Commissie doet het jaarlijks 
implementatieverslag en de belangrijkste 
resultaten van de tussentijdse en 
eindevaluaties van het kaderprogramma en 
de specifieke programma's daarvan 
toekomen aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de regio's.
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Motivering

Om ieder jaar te kunnen beslissen over de noodzakelijke financiering en de budgettaire 
voorwaarden dient het EP, als begrotingsautoriteit, regelmatig te worden geïnformeerd over 
de stand van de implementatie.

Amendement 16
Titel I, artikel 9 bis (nieuw)

Artikel 9 bis
Aanvraagprocedure

1. De Europese Commissie ontwikkelt een 
eenvoudige en onbureaucratische
aanvraagprocedure, die de deelnemers de 
mogelijkheid biedt via een eerste beknopte 
standaardaanvraag te laten onderzoeken of 
een project voor steun in aanmerking komt, 
alvorens een gedetailleerd aanvraagdossier 
te overleggen.
2. Binnen een termijn van twee maanden 
na de ontvangst van de vereenvoudigde 
aanvraagprocedure doet de Commissie een 
aanbeveling.
3. Deelnemers die onmiddellijk het 
volledige dossier overleggen, mogen niet 
verwezen worden naar de vereenvoudigde 
aanvraagprocedure.
4. In het kader van de vereenvoudigde 
aanvraagprocedure staat de Commissie een 
extra indieningstermijn van twee maanden 
toe, die met name MKB's in staat stelt 
zonder grote bureaucratische rompslomp 
aan de steunprogramma's van de Europese 
Unie deel te nemen.
5. Deze gang van zaken geldt voor alle 
deelprogramma's van het 
kaderprogramma.

Motivering

De aanvraagprocedure moet voor de bedrijven een eenvoudige vorm krijgen, zodat geen 
grote hindernissen worden opgeworpen, die een eventuele benutting van de innovatiesteun 
verhinderen. Vooral voor KMO's is een vereenvoudigde procedure nuttig, omdat onnodige 
bijzonderheden achterwege kunnen blijven , mocht het tot een afwijzing van steunverlening
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aan een project komen.

Amendement 17
Artikel 10, lid 2, punt b)

b) het scheppen van een gunstig 
samenwerkingsklimaat voor het MKB;

b) het scheppen van een gunstig 
samenwerkingsklimaat voor het MKB;
zowel op nationaal als met name op 
grensoverschrijdend niveau;

Motivering

Grensoverschrijdende samenwerking moet in de MKB-sector versterkt worden. Nationale 
samenwerking en grensoverschrijdende samenwerking zijn even belangrijk voor de 
bevordering van ondernemerschap en innovatie.

Amendement 18
Artikel 10, lid 2, punt d)

d) een ondernemerschaps– en 
innovatiecultuur;

d) Bevordering van ondernemersgeest en 
ondernemerskwaliteiten;

Motivering

Ondernemersgeest en ondernemerskwaliteiten zijn een voorwaarde voor de invoering van 
innovatie in de bedrijven. 

Amendement 19
Artikel 10, lid 2, punt e)

e) economische en administratieve 
hervormingen inzake ondernemingen en 
innovatie.

e) het wegnemen van bureaucratische
hindernissen en het scheppen van gunstige 
voorwaarden.

Motivering

Concentratie op het ondernemersdeel van het programma. 

Amendement 20
Artikel 11, inleidende formule

Acties in verband met de toegang tot Acties in verband met de toegang tot 
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financiering voor de start en groei van 
MKB-bedrijven en de investering in 
innoverende activiteiten, met inbegrip van 
eco-innovatie, kunnen betrekking hebben 
op:

financiering voor de start en groei van 
MKB-bedrijven en de investering in de 
ontwikkeling van innoverende activiteiten, 
met inbegrip van eco-innovatie, alsmede de 
internationalisering van hun activiteiten, 
kunnen betrekking hebben op:

Motivering

De doelstelling "Internationalisering van MKB's" dient ook een expliciet doel van de 
financieringsinstrumenten te zijn. In de praktijk wordt de financiering van 
grensoverschrijdende investeringsprojecten van MKB's dikwijls bemoeilijkt doordat de 
specifieke bijkomende risico's van activiteiten in het buitenland van KMO's niet gespreid 
kunnen worden. De internationalisering van MKB's is vanwege het grensoverschrijdend 
karakter een typische opgave voor de EU en dient derhalve ook financieel - en niet alleen 
door adviesdiensten - te worden bevorderd.

Amendement 21
Artikel 12, punt b bis) (nieuw)

b bis) bevordering van de samenwerking 
tussen innovatieve MKB's in heel Europa, 
met het doel onderling samenwerkende 
onderzoeksinstellingen tot stand te brengen 
die zich toeleggen op innovatie en 
spitstechnologieën;

Motivering

Onderzoek is een van de belangrijkste zaken waarop de inspanningen ter bevordering van de 
innovatie zich moeten richten. De in de desbetreffende branches actieve MKB's kunnen door 
samenwerking en kostendeling het werk van onderzoeksinstellingen efficiënter financieren, 
waardoor zij voortdurend van innovatieve ideeën worden voorzien.

Amendement 22
Artikel 12, punt c)

c) bevordering en vergemakkelijking van 
internationale samenwerking tussen 
ondernemingen.

c) bevordering en vergemakkelijking van 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
ondernemingen, binnen de interne markt en 
met ondernemingen uit derde landen om de 
handelscontacten en de wederzijdse 
investeringen uit te breiden.
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Motivering

De globalisering/Europeanisering van bedrijfsactiviteiten bevordert het 
concurrentievermogen.

Amendement 23
Artikel 13, punt d)

d) ondersteunende diensten voor 
transnationale kennis- en 
technologieoverdracht en voor het beheer
van intellectuele en industriële eigendom;

d) ondersteunende diensten voor 
transnationale kennis- en 
technologieoverdracht en de verspreiding 
van innovatieve ideeën onder MKB's in de 
hele EU, maar tegelijkertijd ook voor de 
voorziening in passende 
veiligheidsmechanismen voor de 
bescherming van intellectuele en industriële 
eigendomsrechten;

Motivering

Aangezien de schepping van een Europees patent nog steeds niet heeft plaatsgevonden, zodat 
de Europese ondernemingen, en in het bijzonder de MKB's, nog zonder bescherming zijn, 
moeten de verspreiding en overdracht van kennis en innovatieve ideeën worden geregeld via 
passende instrumenten ter bescherming van de intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Amendement 24
Artikel 14, punt c)

c) ondersteuning van beleidsontwikkeling en 
samenwerking tussen actoren, onder wie ook 
nationale en regionale 
programmabeheerders.

c) ondersteuning van beleidsontwikkeling en 
samenwerking tussen actoren.

Motivering

Niet adviesbureaus en consultants moeten gesteund worden, maar innovatieve bedrijven

Amendement 25
Artikel 14, punt c bis) (nieuw)

c bis) bevordering van de mobiliteit van 
menselijk potentieel tussen MKB's en 
onderzoeksinstellingen, met het oog op de 
uitwisseling van opinies en beste 
praktijken.
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Motivering

Om ondernemerschap en innovatie dichter bij elkaar te brengen is een sterkere en betere 
interactie tussen onderzoek en industrie nodig. Daartoe draagt ook bij het bevorderen van 
contacten tussen wetenschappers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven met het oog op 
de uitwisseling van opinies en praktijken.

Amendement 26
Artikel 15

Artikel 15
Acties betreffende economische en 
administratieve hervormingen inzake 
ondernemingen en innovatie kunnen 
betrekking hebben op:
a) gegevensverzameling, analyse van en 
toezicht op prestaties, ontwikkeling en 
coördinatie van beleid;
b) het bijdragen aan de vaststelling en 
bevordering van strategieën betreffende het 
concurrentievermogen voor de industrie en 
de dienstensector;
c) ondersteuning van het wederzijdse 
leerproces om te komen tot excellente 
nationale en regionale overheidsdiensten.

schrappen

Motivering

Het bevorderen van economische en administratieve hervormingen is een nationale zaak en 
valt dan ook onder het subsidiariteitsbeginsel. 

Amendement 27
Artikel 16, lid 1

1. De communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
moeten het MKB een gemakkelijker toegang 
tot financiering bieden op bepaalde 
momenten in de bedrijfscyclus: in de zaai-
en startfase, bij uitbreiding en bij overdracht 
van ondernemingen. Investeringen van het 
MKB in onder meer technologische 
ontwikkeling, innovatie en 

1. De communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
moeten het MKB een gemakkelijker toegang 
tot financiering bieden op bepaalde 
momenten in de bedrijfscyclus: in de zaai-
en startfase, bij uitbreiding en bij overdracht 
van ondernemingen. Investeringen van het 
MKB in onder meer technologische 
ontwikkeling, innovatie en 
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technologieoverdracht vallen binnen het 
werkterrein van deze instrumenten.

technologieoverdracht, alsmede bij de 
grensoverschrijdende uitbreiding van hun 
bedrijfsactiviteiten, vallen binnen het 
werkterrein van deze instrumenten.

Motivering

Het concurrentievermogen en de innovatiekracht van de bedrijven in de interne markt moeten 
worden versterkt. 

Amendement 28
Artikel 17, lid 2, alinea 2

FSIM 1 betreft aanloopinvesteringen (zaai-
en startfase). Zij richt zich op investeringen 
in gespecialiseerde durfkapitaalfondsen, 
zoals fondsen voor de aanloopfase, regionaal 
opererende fondsen, fondsen voor specifieke 
bedrijfstakken, technologieën of OTO, en 
fondsen die gekoppeld zijn aan incubatoren; 
op hun beurt verstrekken deze fondsen 
kapitaal aan MKB-bedrijven. Ook kan zij 
mede-investeren in door business angels 
gesteunde fondsen en investeringsvehikels.

FSIM 1 betreft aanloopinvesteringen (zaai-
en startfase). Zij richt zich op investeringen 
in gespecialiseerde durfkapitaalfondsen, 
zoals fondsen voor de aanloopfase, regionaal 
opererende fondsen, fondsen voor specifieke 
bedrijfstakken, technologieën of OTO, en 
fondsen die gekoppeld zijn aan incubatoren; 
op hun beurt verstrekken deze fondsen 
kapitaal aan MKB-bedrijven. Zij kan 
investeren in oprichtingskapitaalfondsen, 
startkapitaalfondsen of 
technologietransferfondsen, die uitsluitend 
of hoofdzakelijk gefinancierd worden door 
de overheid en/of publieke 
(ondersteunende) instellingen, of die
particuliere investeerders een 
voorkeursbehandeling geven ten opzichte 
van publieke investeerders, op voorwaarde 
dat deze fondsen/programma's volgens de 
marktbeginselen opereren. Ook kan zij 
mede-investeren in door business angels 
gesteunde fondsen en investeringsvehikels
en in pilootprojecten op het gebied van 
technologietransfer.

Motivering

Van de ETF startfaciliteit, de voorloper van FSIM onder MAP, werd de afgelopen jaren zeer 
weinig gebruik gemaakt, doordat er te weinig particuliere investeerders waren die bereid 
waren de noodzakelijke 50% van het in het betreffende fonds te investeren kapitaal op te 
brengen. Om FSIM 1 nu wel tot een succes te maken, dient zij derhalve ook opengesteld te 
worden voor publieke investeerders.

FSMI 1 dient ook te opereren op het gebied van technologieoverdracht en moet zich 
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hoofdzakelijk concentreren op pilootprojecten, aangezien het bestaande financieel tekort op 
dit gebied niet overbrugd kan worden met de middelen van het CIP.

Amendement 29
Artikel 18, lid 2, alinea 2

Deelfaciliteit a), betreffende financiering 
met vreemd vermogen door leningen of 
lease, verkleint de specifieke problemen die 
het MKB bij de toegang tot financiering 
ondervindt door het ervaren hogere risico bij 
investeringen in kennisgerelateerde 
activiteiten, zoals technologische 
ontwikkeling, innovatie en 
technologieoverdracht, en door het 
ontbreken van voldoende onderpand.

Deelfaciliteit a), betreffende financiering 
met vreemd vermogen door leningen of 
lease, verkleint de specifieke problemen die 
het MKB bij de toegang tot financiering 
ondervindt door het ervaren hogere risico bij 
investeringen in kennisgerelateerde 
activiteiten, zoals technologische 
ontwikkeling, innovatie en 
technologieoverdracht, of
grensoverschrijdende uitbreiding van hun 
bedrijfsactiviteiten en door het ontbreken 
van voldoende onderpand.

Motivering

Met name kleine ondernemingen zien zich geconfronteerd met financieringsproblemen bij de 
uitbreiding van hun bedrijfsactiviteiten in buurlanden, aangezien de financiële instellingen 
hogere financiële risico's vermoeden of over onvoldoende informatie over het 
investeringsgebied beschikken.

Amendement 30
Artikel 20, lid 2, inleidende formule

2. In verband met het in lid 1 genoemde doel 
kan financiële steun aan netwerkpartners 
worden toegekend, met name voor het 
verlenen van:

2. In aansluiting op de opgedane markt- en 
vakkennis van de bestaande Europese 
steunnetwerken voor bedrijven, met name 
de Euro Info Centres (EIC), en de 
Innovation Relay Centres (IRC), wordt 
adviesbureaus die dicht bij het bedrijfsleven 
staan verzocht, in nauwe samenwerking, de 
in verband met lid 1 genoemde diensten 
voor bedrijven, met name MKB's te leveren.
Financiële steun aan netwerkpartners 
worden toegekend, met name voor het 
verlenen van:
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Motivering

De aanwezige ervaring in de Euro-Info-Centres (EIC) en de Innovation-Relay-Centres (IRC) 
moet benut worden.

Amendement 31
Artikel 20, lid 2, punt a)

a) informatie-, feedback- en 
bedrijfssamenwerkingsdiensten;

a) informatie-, ondersteunings-,feedback-
en bedrijfssamenwerkingsdiensten; (zoals 
aangeboden door de Euro-Info-Centres 
(EIC))om het beheer van MKB's op een 
meer professionele basis te brengen.

Motivering

Tegen de achtergrond van Basel II, de nieuwe ratingprocedures en de noodzaak van nauwere 
samenwerking tussen ondernemingen en kapitaalmarkt is een professionalisering van het 
management, de ondernemingsstrategie en de presentatie van MKB's nodig om een betere 
toegang tot financiële middelen te verkrijgen. De aanwezige ervaring in de Euro-Info-Centres
(EIC) en de Innovation-Relay-Centres (IRC) moet benut worden.

Amendement 32
Artikel 20, lid 2, punt b)

b) innovatie-, technologie- en 
kennisoverdrachtsdiensten;

b) overdrachtsdiensten op het gebied van 
innovatie, technologie, kennis en 
onderzoeksresultaten, zoals die worden 
aangeboden door de Euro-Info-Centres 
(EICs);

Motivering

De kennis van de jongste onderzoeksresultaten is voor het eigen innovatieproces van een 
onderneming van centrale betekenis. De netwerkpartners dienen aan de verspreiding en 
gebruikmaking van onderzoeksresultaten deel te nemen. De aanwezige ervaring in de Euro-
Info-Centres (EIC) en de Innovation-Relay-Centres (IRC) moet benut worden.
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Amendement 33
Artikel 20, lid 2, punt c)

c) diensten ter bevordering van de deelname 
van het MKB aan het OTO-kaderprogramma 
van de Gemeenschap.

c) diensten ter bevordering van de deelname 
van het MKB aan het OTO-kaderprogramma 
van de Gemeenschap en ter ondersteuning 
van de toegang van MKB's tot openbare 
aanbestedingen die in geheel Europa 
worden uitgeschreven.

Motivering

De deelname aan openbare aanbestedingen stelt MKB's in staat hun activiteiten uit te 
breiden.

Amendement 34
Artikel 20, lid 2, punt c bis) (nieuw)

c bis) specialistische kennis die reëel 
beantwoordt aan de werkelijke behoeften 
van de MKB's wat betreft de invoering van 
geavanceerde technologieën;

Motivering

Het beginnen met innovatieve activiteiten vergt dikwijls tamelijk gespecialiseerde informatie 
en kennis, waartoe MKB's, vanwege hun beperkte middelen en hun gebrek aan 
gespecialiseerd personeel, moeilijk toegang hebben. De Europese netwerken zullen op dit 
gebied een zeer belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Amendement 35
Artikel 20, lid 2, punt c ter) (nieuw)

c ter) diensten in verband met het 
doorgeven van technologie en nieuwe 
ideeën uit het gebied van wetenschap en 
onderzoek aan de MKB's.

Motivering

De overdracht van innovatieve ideeën uit het gebied van de wetenschap aan de industrie zal 
het ontwikkelen van innovatieve activiteiten een krachtige impuls geven. Met name de MKB's 
moeten, vanwege hun beperkte mogelijkheden om aan informatie te komen, worden 
aangemoedigd via de Europese netwerken in contact te treden met nieuwe, innovatieve ideeën 
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uit het gebied van wetenschap en onderzoek, om deze vervolgens in praktijk te brengen.

Amendement 36
Artikel 20, lid 3,

3. De Commissie selecteert netwerkpartners 
op basis van oproepen tot het indienen van 
voorstellen betreffende de in lid 2, onder a), 
b) en c), genoemde diensten. Op basis van 
deze oproepen tot het indienen van 
voorstellen kan de Commissie met 
geselecteerde netwerkpartners een 
kaderpartnerschapsovereenkomst sluiten 
waarin is vastgelegd welk soort activiteiten 
zal worden verricht, volgens welke 
procedure subsidies aan hen worden 
verleend en welke algemene rechten en 
plichten elke partij heeft. De 
kaderpartnerschap kan de gehele looptijd 
van het programma beslaan.

3. De Commissie selecteert netwerkpartners 
op basis van oproepen tot het indienen van 
voorstellen betreffende de in lid 2, onder a), 
b) en c), genoemde diensten. Hierbij wordt 
veel belang gehecht aan de ervaringen die 
de netwerkpartners hebben opgedaan bij 
het concept en de uitvoering van 
steundiensten voor ondernemers, met name 
MKB's, op het punt van de 
grensoverschrijdende uitbreiding van hun 
bedrijfsactiviteiten. Op basis van deze 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
kan de Commissie met geselecteerde 
netwerkpartners een 
kaderpartnerschapsovereenkomst sluiten 
waarin is vastgelegd welk soort activiteiten 
zal worden verricht, volgens welke 
procedure subsidies aan hen worden 
verleend en welke algemene rechten en 
plichten elke partij heeft. De 
kaderpartnerschap kan de gehele looptijd 
van het programma beslaan.

Motivering

De aanwezige ervaring in de Euro-Info-Centres (EIC) en de Innovation-Relay-Centres (IRC) 
moet benut worden.

Amendement 37
Artikel 21, lid 2, inleidende formule

2. Een groep samenwerkende programma's 
kan voor Gemeenschapssteun in aanmerking 
komen als de programma's:

2. Een gemeenschappelijke uitvoering van 
diverse programma's kan voor 
Gemeenschapssteun in aanmerking komen 
als de programma's:

Motivering

Deze formulering is eenvoudiger en helderder.
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Amendement 38
Artikel 21, lid 2, punt b)

b) samen ten minste drie deelnemende 
landen omvatten; en

b) De deelnemers komen uit ten minste twee 
deelnemende landen

Motivering

Een beperking tot tenminste twee deelnemende landen kan volstaan om het gewenste effect te 
bereiken.

Amendement 39
Artikel 21, lid 3

3. Op basis van oproepen tot het indienen 
van voorstellen van de Gemeenschap 
kunnen voor steun in aanmerking komende 
groepen samenwerkende programma's 
worden geselecteerd.

3. Voor steun in aanmerking komende 
groepen samenwerkende programma's
kunnen worden geselecteerd.

Motivering

Deze tekst is eenvoudiger.

Amendement 40
Artikel 21, lid 4

4. Op basis van oproepen tot het indienen 
van voorstellen van de Gemeenschap 
kunnen voor steun in aanmerking komende 
groepen samenwerkende programma's 
worden geselecteerd.

4. Op basis van oproepen tot het indienen 
van voorstellen van de Gemeenschap 
kunnen voor steun in aanmerking komende 
groepen samenwerkende programma's 
worden geselecteerd. Hierbij dient met 
name een duidelijke meerwaarde voor de 
Europese innovatieruimte te ontstaan.

Motivering

Hierdoor dient met name een duidelijke meerwaarde voor de Europese innovatieruimte te 
ontstaan.

Amendement 41
Artikel 23, Titel

Partnerschappen tussen instanties op Partnerschappen tussen dicht bij het 
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nationaal en regionaal niveau bedrijfsleven staande organisaties op 
nationaal en regionaal niveau

Motivering

Het doel is de steunverlening aan innovatie in het bedrijfsleven; daarom moeten de middelen 
alleen daarvoor bestemd worden. Samenwerking tussen bedrijven en hun organisaties kan 
hieraan steun bieden.

Amendement 42
Artikel 23, lid 1

1. Om gerichte administratieve 
samenwerking tot stand te brengen, kunnen 
partnerschapsacties worden ontplooid op 
basis van oproepen tot het indienen van 
voorstellen aan nationale contactpunten. 
Deze kunnen vervolgens in overleg met de 
nationale of regionale instanties een 
deskundige of een team van deskundigen 
hierover de leiding geven.

1. Om gerichte administratieve 
samenwerking tot stand te brengen, kunnen 
partnerschappen tussen dicht bij het 
bedrijfsleven staande organisaties worden 
ontplooid op basis van oproepen tot het 
indienen van voorstellen aan nationale 
contactpunten. Deze kunnen vervolgens in 
overleg met de nationale of regionale 
instanties een deskundige of een team van 
deskundigen hierover de leiding geven.

Motivering

Het doel is de steunverlening aan innovatie in het bedrijfsleven; daarom moeten de middelen 
alleen daarvoor bestemd worden. Samenwerking tussen bedrijven en hun organisaties kan 
hieraan steun bieden.

Amendement 43
Artikel 23, lid 2

2. De Commissie beoordeelt het door de 
leidinggevende deskundige of door de teams 
van deskundigen opgestelde werkplan en 
kan een subsidie aan overheidsdiensten
verlenen.

2. De Commissie beoordeelt het door de 
leidinggevende deskundige of door de teams 
van deskundigen opgestelde werkplan en 
kan een subsidie aan organisaties verlenen.

Motivering

Het doel is de steunverlening aan innovatie in het bedrijfsleven; daarom moeten de middelen 
alleen daarvoor bestemd worden. Samenwerking tussen bedrijven en hun organisaties kan 
hieraan steun bieden.
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Amendement 44
Artikel 23, lid 3

3. De partnerschapsacties kunnen met 
centrale ondersteuningsdiensten van de 
Commissie worden aangevuld.

schrappen

Motivering

Het doel is de steunverlening aan innovatie in het bedrijfsleven; daarom moeten de middelen 
alleen daarvoor bestemd worden. Samenwerking tussen bedrijven en hun organisaties kan 
hieraan steun bieden.

Amendement 45
Artikel 24, inleidende formule

De Commissie kan de volgende stappen 
nemen:

De Commissie moet regelmatig de volgende 
stappen nemen:

Motivering

Hierdoor wordt een controle op het programma en de beschikbare informatie over omzetting 
en effect gegarandeerd.

Amendement 46
Artikel 24, punt b bis) (nieuw)

b bis) evaluatie van het project betreffende 
de diensten ter ondersteuning van de 
ondernemingen en bevordering van de 
innovatie middels de vaststelling van 
kwantitatieve doelstellingen, alsmede 
regelmatige rapportage hierover; 

Motivering

De evaluatie van het project betreffende de netwerken ter ondersteuning van MKB's is 
belangrijk. Deze evaluatie zou kunnen plaatsvinden door de vaststelling van kwantitatieve 
doelstellingen, waaraan de vorderingen die tot dusverre zijn gemaakt met het project ter 
ondersteuning van de netwerken kunnen worden getoetst. De vaststelling van deze 
doelstellingen zou kunnen worden gecombineerd met een evaluatierapport over het 
netwerkproject en de meerwaarde ervan.
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Amendement 47
Artikel 24, alinea 1 bis (nieuw)

De resultaten worden openbaar gemaakt.

Motivering

Hierdoor wordt een controle op het programma en de beschikbare informatie over omzetting 
en effect gegarandeerd.

Amendement 48
Artikel 25

De doelstellingen en prioriteiten, 
operationele tijdschema's, deelnemingsregels 
en selectie- en beoordelingscriteria voor de 
in de artikelen 16 tot en met 23 bedoelde 
maatregelen worden uitvoerig beschreven in 
het werkprogramma.

De doelstellingen en prioriteiten, 
operationele tijdschema's, deelnemingsregels 
en selectie- en beoordelingscriteria voor de 
in de artikelen 16 tot en met 23 bedoelde 
maatregelen worden uitvoerig beschreven in 
het werkprogramma. Doelstellingen en 
prioriteiten moeten zodanig worden 
gedefinieerd dat een aanpassing aan 
toekomstige ontwikkelingen en prioriteiten 
mogelijk blijft. De regels en criteria moeten 
tezamen met de belanghebbende kringen 
worden opgesteld en moeten voor alle 
betrokkenen transparant, helder en logisch 
zijn.

Motivering

Alleen een flexibele vormgeving van het programma garandeert een optimale benutting van 
de begrotingsmiddelen over de relatief lange periode van zeven jaar. Een nieuwe toewijzing 
van de financiële instrumenten voor andere bestemmingen, wanneer zich nieuwe 
ontwikkelingen voordoen, moet mogelijk blijven. Daarbij moeten de criteria beantwoorden 
aan de realiteit en voor alle belanghebbenden en betrokkenen transparant zijn. Dit bevordert 
dat er aanvragen worden ingediend die een goede kans op succes hebben, en het is 
bevorderlijk voor een goede benutting van het betreffende instrument.

Amendement 49
Artikel 28, punt c)

c) promotie en bewustmaking van de kansen 
en voordelen die ICT voor bedrijven en 
burgers oplevert en bevordering van het 

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

vertrouwen in en het openstaan voor 
nieuwe technologieën en bevordering van 
het debat over nieuwe ICT-trends op 
Europees niveau.

Motivering

Het doel van sensibiliseringsacties en andere projecten in het kader van het ICT-programma 
dient te zijn een in principe open instelling van de burgers ten opzichte van technologische 
innovaties te bevorderen. Dikwijls wordt de invoering van nieuwe en veelbelovende 
technieken belemmerd door vooringenomenheid en koudwatervrees.

Amendement 50
Artikel 28, letters c bis) en c ter)

c bis) vermindering van de bureaucratie 
door de bevordering van moderne 
elektronische diensten;
c ter) versterking van de prikkels voor 
MKB's zich een nieuwe werkwijze eigen te 
maken die gebaseerd is op e-commerce, 
waarbij echter tegelijkertijd een passende 
infrastructuur aanwezig moet zijn voor de 
bescherming van de elektronische 
uitwisseling van gegevens.

Motivering

Minder bureaucratische procedures betekenen een aanzienlijke verlichting voor de MKB's. 
Verder is e-commerce van beslissende betekenis voor de levensvatbaarheid van de Europese 
MKB's. Tegelijk is echter de vaststelling van een hoge "beschermingsfactor" voor de 
elektronische handel onontbeerlijk, willen de Europese burgers er vertrouwen in hebben.

Amendement 51
Artikel 30

Het Programma ter ondersteuning van het 
ICT-beleid kan worden uitgevoerd door 
middel van projecten, acties inzake optimale 
werkwijzen en thematische netwerken, met 
inbegrip van acties voor het op grote schaal 
testen en demonstreren van innovatieve 
overheidsdiensten met een pan-Europese 
dimensie. 

Het Programma ter ondersteuning van het 
ICT-beleid kan worden uitgevoerd door 
middel van projecten, acties inzake optimale 
werkwijzen en thematische netwerken, met 
inbegrip van acties voor het op grote schaal
testen en demonstreren van innovatieve 
overheidsdiensten met een pan-Europese 
dimensie. Door openbare aanbestedingen 
in geheel Europa en gunningscriteria die 
geschikt zijn voor de middenstand wordt het 
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kleine en middelgrote ondernemingen 
mogelijk gemaakt deel te nemen aan 
projecten van gemeenschappelijk belang. 

De projecten, acties inzake optimale 
werkwijzen en thematische netwerken zijn 
gericht op bevordering van de toepassing en 
het beste gebruik van op innovatieve ICT 
gebaseerde oplossingen, met name voor 
diensten van openbaar belang. Ook de 
coördinatie en de uitvoering van acties 
gericht op de ontwikkeling van de 
informatiemaatschappij in alle lidstaten 
moeten met steun van de Gemeenschap 
worden bevorderd.

De projecten, acties inzake optimale 
werkwijzen en thematische netwerken zijn 
gericht op bevordering van de toepassing en 
het beste gebruik van op innovatieve ICT 
gebaseerde oplossingen, met name voor 
diensten van openbaar belang. Daarbij moet 
gewaarborgd zijn dat de inzet van ICT-
oplossingen werkelijk bijdraagt tot 
vereenvoudiging en betere efficiency van de 
structuren en processen in 
overheidsdiensten. Ook de coördinatie en de 
uitvoering van acties gericht op de 
ontwikkeling van de informatiemaatschappij 
in alle lidstaten moeten met steun van de 
Gemeenschap worden bevorderd.

Motivering

De deelname aan openbare aanbestedingen maakt het MKB's mogelijk hun activiteiten uit te 
breiden. De gunningscriteria moeten echter zodanig zijn dat MKB's niet door voor hen te 
grote kavelingen of door zeer hoge eisen inzake de administratieve bewijsvoering praktisch 
van de aanbesteding zijn uitgesloten. Als onderdeel van het programma tot verbetering van 
het concurrentievermogen moeten de ICT-bepalingen zich ook richten op de kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Diensten bijvoorbeeld op het gebied van eGovernment of eHealth moeten de bestaande 
beheer- en communicatieprocessen niet domweg elektronisch kopiëren, maar moeten 
aantoonbaar bijdragen tot vereenvoudiging, versnelling en verbetering van de efficiency.

Amendement 52
Artikel 31, lid 2, alinea 2

Aan de in lid 1, onder a), bedoelde projecten 
kan de Gemeenschap een subsidie van 
maximaal 50% van de totale kosten 
verlenen. Overheidslichamen kunnen in 
aanmerking komen voor een vergoeding op 
basis van 100% van de extra kosten.

Aan de in lid 1, onder a), bedoelde projecten 
kan de Gemeenschap een subsidie van 
maximaal 50% van de totale kosten 
verlenen. 

Motivering

De gelijkstelling van alle subsidies op 50% doet een beroep op het eigenbelang zodat een 
deskundige uitvoering van het programma plaatsvindt. Subsidies van 100% geven aanleiding 
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tot misbruik van overheidsmiddelen. De bevoordeling van overheidslichamen is een 
overtreding van de mededingingsbeginselen van de Europese Unie. 

Amendement 53
Artikel 31, lid 3, alinea 2

De bijdrage van de Gemeenschap voor de in 
lid 1, onder b), bedoelde maatregelen 
beperkt zich tot de directe uitgaven die 
noodzakelijk of wenselijk worden geacht 
voor het verwezenlijken van de specifieke 
doelstellingen van de actie.

De bijdrage van de Gemeenschap voor de in 
lid 1, onder b), bedoelde maatregelen 
beperkt zich tot 50% van de directe uitgaven 
die noodzakelijk of wenselijk worden geacht 
voor het verwezenlijken van de specifieke 
doelstellingen van de actie.

Motivering

De gelijkstelling van alle subsidies op 50% doet een beroep op het eigenbelang zodat een 
deskundige uitvoering van het programma plaatsvindt (Zie motivering amendement 34).

Amendement 54
Artikel 31, lid 4, alinea 2

De steun aan thematische activiteiten wordt 
toegekend voor de aanvullende subsidiabele 
kosten voor de coördinatie en implementatie 
van het netwerk. Met de bijdrage van de 
Gemeenschap mogen de aanvullende 
subsidiabele kosten van deze maatregelen 
worden gedekt.

De steun aan thematische activiteiten bestaat 
uit subsidies voor ten hoogste 50% van de 
aanvullende subsidiabele kosten voor de 
coördinatie en implementatie van het 
netwerk. Met de bijdrage van de 
Gemeenschap mogen de aanvullende 
subsidiabele kosten van deze maatregelen 
worden gedekt.

Motivering

Het plafond van 50% doet een beroep op het eigenbelang zodat een deskundige uitvoering 
van het programma plaatsvindt (Zie motivering amendement 34).

Amendement 55
Artikel 33, punt b)

b) bijeenkomsten van deskundigen van 
overheidsinstellingen en belanghebbende 
partijen, conferenties en andere 
evenementen;

b) bijeenkomsten van deskundigen van 
overheidsinstellingen en vertegenwoordigers 
van MKB's en andere belanghebbende 
partijen, conferenties en andere 
evenementen;
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Motivering

Alleen door de KMO's er actief bij te betrekken kan gewaarborgd worden dat de maatregelen 
op ICT-gebied een ondernemersvriendelijk karakter krijgen.

Amendement 56
Artikel 36

De doelstellingen en prioriteiten, de 
daarvoor vereiste maatregelen, de 
operationele tijdschema's, en de in 
overeenstemming met de doelstellingen van 
artikel 26 vastgelegde beoordelings- en 
selectiecriteria voor de 
uitvoeringsmaatregelen worden uitvoerig 
beschreven in het werkprogramma.

De doelstellingen en prioriteiten, de 
daarvoor vereiste maatregelen, de 
operationele tijdschema's, en de in 
overeenstemming met de doelstellingen van 
artikel 26 vastgelegde beoordelings- en 
selectiecriteria voor de 
uitvoeringsmaatregelen worden uitvoerig 
beschreven in het werkprogramma. De 
definitie van de doelstellingen en 
prioriteiten moet zodanig zijn dat een 
aanpassing aan toekomstige 
ontwikkelingen en nieuwe prioriteiten 
mogelijk blijft. De regels en criteria moeten 
tezamen met de belanghebbende kringen 
worden uitgewerkt en moeten voor alle 
betrokkenen transparant, helder en logisch 
zijn.

Motivering

Alleen een flexibele vormgeving van het programma garandeert een optimale benutting van 
de begrotingsmiddelen over de relatief lange periode van zeven jaar. Een nieuwe toewijzing 
van de financiële instrumenten voor andere bestemmingen, wanneer zich nieuwe 
ontwikkelingen voordoen, moet mogelijk blijven. Daarbij moeten de criteria beantwoorden 
aan de realiteit en voor alle belanghebbenden en betrokkenen transparant zijn. Dit bevordert 
dat er aanvragen worden ingediend die een goede kans op succes hebben, en het is 
bevorderlijk voor een goede benutting van het betreffende instrument.

Amendement 57
Hoofdstuk III, titel

Programma Intelligente energie - Europa Programma Intelligente energie

Motivering

Daar het een Europees kader programma betreft, is de toevoeging "Europa" onnodig.
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Amendement 58
Artikel 37, lid 2, punt b)

b) nieuwe en duurzame energiebronnen te 
promoten en energiediversificatie te steunen;

b) nieuwe en duurzame energiebronnen te 
promoten en energiediversificatie te steunen, 
met behoud van de bestaande schone 
energiebronnen;

Motivering

Diversificatie van de energievoorziening vermindert de afhankelijkheid van één enkele 
energiebron. Bij de keuze van de afzonderlijke bestanddelen van de energiemix moet echter 
de ook rekening worden gehouden met de energiebronnen die thans reeds een bijdrage 
leveren aan het bereiken van de Kyoto-doelstellingen en die de energievoorziening 
veiligstellen ingeval hernieuwbare energiebronnen uitvallen.

Amendement 59
Artikel 38, punt b)

b) het in alle lidstaten stimuleren van 
investeringen in nieuwe en best presterende 
energie-efficiëntietechnologieën, duurzame 
energiebronnen en energiediversificatie, ook 
in het vervoer, door de kloof tussen de 
succesvolle demonstratie van innovatieve 
technologieën en de daadwerkelijke, 
grootschalige introductie ervan op de markt 
te overbruggen om zo een hefboomeffect 
voor de investeringen van de publieke en 
particuliere sector te creëren, belangrijke 
strategische technologieën te promoten, de 
kosten te verlagen, de marktervaring te 
vergroten en bij te dragen tot het verkleinen 
van de financiële risico's en andere ervaren 
risico's en belemmeringen die dergelijke 
investeringen verhinderen;

b) het in alle lidstaten stimuleren van 
investeringen in nieuwe en best presterende 
energie-efficiëntietechnologieën, duurzame 
energiebronnen en energiediversificatie, met 
behoud van de bestaande schone 
energiebronnen, ook in het vervoer, door de 
kloof tussen de succesvolle demonstratie van 
innovatieve technologieën en de 
daadwerkelijke, grootschalige introductie 
ervan op de markt te overbruggen om zo een 
hefboomeffect voor de investeringen van de 
publieke en particuliere sector te creëren, 
belangrijke strategische technologieën te 
promoten, de kosten te verlagen, de 
marktervaring te vergroten en bij te dragen 
tot het verkleinen van de financiële risico's 
en andere ervaren risico's en belemmeringen 
die dergelijke investeringen verhinderen;

Motivering

Diversificatie van de energievoorziening vermindert de afhankelijkheid van één enkele 
energiebron. Bij de keuze van de afzonderlijke bestanddelen van de energiemix moet echter 
ook rekening worden gehouden met de energiebronnen die thans reeds een bijdrage leveren 
aan het bereiken van de Kyoto-doelstellingen en die de energievoorziening veiligstellen 
ingeval hernieuwbare energiebronnen uitvallen.
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Amendement 60
Artikel 40, punt a)

a) bevordering van nieuwe en duurzame 
energiebronnen voor de gecentraliseerde en 
gedecentraliseerde productie van elektriciteit 
en warmte en de diversificatie van 
energiebronnen, met uitzondering van acties 
die onder artikel 41 vallen;

a) bevordering van nieuwe en duurzame 
energiebronnen voor de gecentraliseerde en 
gedecentraliseerde productie van elektriciteit 
en warmte en de diversificatie van 
energiebronnen, met behoud van de 
bestaande schone energiebronnen en met 
uitzondering van acties die onder artikel 41 
vallen;

Motivering

Diversificatie van de energievoorziening vermindert de afhankelijkheid van één enkele 
energiebron. Bij de keuze van de afzonderlijke bestanddelen van de energiemix moet echter 
ook rekening worden gehouden met de energiebronnen die thans reeds een bijdrage leveren 
aan het bereiken van de Kyoto-doelstellingen en die de energievoorziening veiligstellen 
ingeval hernieuwbare energiebronnen uitvallen.

Amendement 61
Artikel 43, punt e bis) (nieuw)

e bis) oprichting en financiële 
ondersteuning van netwerken die ten doel 
hebben innovatieve technologieën in de 
energiesector te bevorderen en informatie 
te verstrekken over de voordelen daarvan, 
zoals het net van de organisaties ter 
bevordering van energietechnologieën 
(OPET).

Motivering

Goed georganiseerde netwerken maken de uitwisseling van beste praktijken en de 
verspreiding van knowhow over nieuwe, duurzame energiebronnen eenvoudiger en 
effectiever.

Amendement 62
Artikel 45

De regels voor elk van de specifieke acties 
en maatregelen in verband met de 
doelstellingen van artikel 37, de 
uitvoeringsbepalingen, de 

De regels voor elk van de specifieke acties 
en maatregelen in verband met de 
doelstellingen van artikel 37, de 
uitvoeringsbepalingen, de 
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financieringsregelingen en de 
deelnemingsregels worden beschreven in het 
werkprogramma. Dat bevat tevens de 
selectiecriteria, waarin de doelstellingen van 
het Programma Intelligente 
energie - Europa tot uitdrukking komen, en 
het indicatieve tijdschema voor de 
uitvoering van het werkprogramma, met 
name ten aanzien van de inhoud van de 
oproepen tot het indienen van voorstellen.

financieringsregelingen en de 
deelnemingsregels worden beschreven in het 
werkprogramma. Dat bevat tevens de 
selectiecriteria, waarin de doelstellingen van 
het Programma Intelligente energie tot 
uitdrukking komen, en het indicatieve 
tijdschema voor de uitvoering van het 
werkprogramma, met name ten aanzien van 
de inhoud van de oproepen tot het indienen 
van voorstellen. De regels, bepalingen en 
criteria moeten tezamen met de 
belanghebbende kringen worden 
uitgewerkt en moeten voor alle betrokkenen 
transparant, helder en logisch zijn.

Motivering

Heldere en transparante regels, bepalingen en criteria bevorderen de indiening door de 
betrokkenen van kwalitatief goede voorstellen die een reële kans op succes hebben.

Amendement 63
Bijlage II, punt 2.C., FSIM 1

FSIM 1 investeert in intermediaire 
durfkapitaalfondsen die investeren in 
maximaal tien jaar oude MKB-bedrijven, 
gewoonlijk vanaf de niveaus pre-A 
(zaaifase) en A (aanloopfase), en doet in 
sommige gevallen ook vervolginvesteringen. 
De maximale totale investering in een 
intermediair durfkapitaalfonds bedraagt 25% 
van het totale kapitaal dat door het fonds 
wordt gehouden, of 50% voor nieuwe 
fondsen die waarschijnlijk een bijzonder 
krachtige katalyserende rol bij de 
ontwikkeling van durfkapitaalmarkten voor 
een specifieke technologie of in een 
specifieke regio zullen vervullen, alsmede 
voor investeringsvehikels van business 
angels. De maximale totale investering in 
een intermediair durfkapitaalfonds bedraagt 
50% ingeval het fonds voornamelijk 
investeert in MKB-bedrijven die actief zijn 
op het gebied van eco-innovatie. Ten minste 
50% van het in een fonds geïnvesteerde 
kapitaal moet afkomstig zijn van 

FSIM 1 investeert in intermediaire 
durfkapitaalfondsen die investeren in 
maximaal tien jaar oude MKB-bedrijven, 
gewoonlijk vanaf de niveaus pre-A 
(zaaifase) en A (aanloopfase), en doet in 
sommige gevallen ook vervolginvesteringen. 
De maximale totale investering in een 
intermediair durfkapitaalfonds bedraagt 25% 
van het totale kapitaal dat door het fonds 
wordt gehouden, of 50% voor nieuwe 
fondsen die waarschijnlijk een bijzonder 
krachtige katalyserende rol bij de 
ontwikkeling van durfkapitaalmarkten voor 
een specifieke technologie of in een 
specifieke regio zullen vervullen, alsmede 
voor investeringsvehikels van business 
angels. De maximale totale investering in 
een intermediair durfkapitaalfonds bedraagt 
50% ingeval het fonds voornamelijk 
investeert in MKB-bedrijven die actief zijn 
op het gebied van eco-innovatie. Ten minste 
50% van het in een fonds geïnvesteerde 
kapitaal moet afkomstig zijn van 
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investeerders die werken in omstandigheden 
die overeenkomen met de normale 
marktomstandigheden (volgens het "beginsel 
van de particuliere investeerder in een 
markteconomie"), ongeacht de rechtsvorm 
en de eigendomsstructuur van de 
investeerders die dit deel van het kapitaal 
verstrekken. Voor geen enkel fonds mag een 
betalingsverplichting van meer dan 
30 miljoen euro worden aangegaan. 
Investeringen van FSIM 1 kunnen worden 
gecombineerd met eigen middelen van het 
EIF, middelen onder het EIB-mandaat of 
andere door het EIF beheerde middelen.

investeerders die werken in omstandigheden 
die overeenkomen met de normale 
marktomstandigheden (volgens het "beginsel 
van de particuliere investeerder in een 
markteconomie"), ongeacht de rechtsvorm 
en de eigendomsstructuur van de 
investeerders die dit deel van het kapitaal 
verstrekken. Daarbij wordt een zo groot 
mogelijke deelname van particuliere 
investeerders nagestreefd. Voor geen enkel 
fonds mag een betalingsverplichting van 
meer dan 30 miljoen euro worden 
aangegaan. Investeringen van FSIM 1 
kunnen worden gecombineerd met eigen 
middelen van het EIF, middelen onder het 
EIB-mandaat of andere door het EIF 
beheerde middelen.

Motivering

Van de ETF startfaciliteit, de voorloper van FSIM onder MAP, werd onvoldoende gebruik 
gemaakt, doordat er te weinig particuliere investeerders waren. Deze moeten, volgens de 
voorschriften, 50% van het  kapitaal ter beschikking stellen. Daarom dient, in tegenstelling 
tot MAP, onder CIP een openstelling voor publieke investeerders plaats te vinden - zoals 
voorgesteld in de tekst van de Commissie - , waarbij er tegelijk naar moet worden gestreefd 
een zo groot mogelijk aantal particuliere investeerders aan te trekken. Op die manier kan een 
betere gebruikmaking van FSIM 1 worden verwacht.

Amendement 64
Bijlage II, punt 3.C., alinea 2

De kosten van de verwerving van materiële 
en immateriële activa, met inbegrip van 
innovatieactiviteiten, technologische 
ontwikkeling en de verwerving van licenties, 
komen voor financiering in aanmerking.

De kosten van de verwerving van materiële 
en immateriële activa, met inbegrip van 
innovatieactiviteiten, technologische 
ontwikkeling, het opstarten van 
grensoverschrijdende activiteiten en de 
verwerving van licenties, komen voor 
financiering in aanmerking.

Motivering

De doelstelling "Internationalisering van MKB's" dient ook een expliciet doel van de 
financieringsinstrumenten te zijn. In de praktijk wordt de financiering van 
grensoverschrijdende investeringsprojecten van MKB's dikwijls bemoeilijkt doordat de 
specifieke bijkomende risico's van activiteiten in het buitenland van MKB's niet gespreid 
kunnen worden. De internationalisering van MKB's is vanwege haar grensoverschrijdend 
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karakter een typische opgave voor de EU en dient derhalve ook financieel - en niet alleen 
door adviesdiensten - te worden bevorderd.

Amendement 65
Bijlage III, punt a., titel

a. Informatie-, feedback- en 
bedrijfssamenwerkingsdiensten

a. Informatie-, feedback- en 
bedrijfssamenwerkingsdiensten (diensten 
die tot nu toe worden aangeboden door 
Euro Info Centres ( EIC))

Amendement 66
Bijlage III, punt a), streepje 7 bis (nieuw)

- steun aan MKB's bij de toegang tot pan-
Europese aanbestedingen voor
overheidsopdrachten.

Motivering

Steun aan kleine en middelgrote bedrijven bij de toegang tot aanbestedingen voor 
overheidsopdrachten in Europa biedt ondernemingen meer mogelijkheden en bevordert de 
concurrentie en de benutting van kansen die de interne markt biedt. 

Amendement 67
Bijlage III, punt c), streepje 2

- ondersteuning van MKB-bedrijven bij het 
vaststellen van hun OTO-behoeften en bij 
het vinden van partners met soortgelijke 
OTO-behoeften;

- ondersteuning van MKB-bedrijven bij het 
vaststellen van hun OTO-behoeften en bij 
het vinden van partners met soortgelijke 
OTO-behoeften, alsmede bij bemiddeling 
bij het vinden van OTO-dienstverleners;

Motivering

De MKB's hebben bij het vinden van OTO-dienstverleners behoefte aan afrondende 
begeleiding.
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