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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Upprättandet av ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013) med 
fokus på små och medelstora företag välkomnas i princip. Det nya programmet innebär 
inte enbart en sammanslagning av vissa program, utan innebär även nya prioriteringar.

2. Trots de planerade anslagen på 4 212,6 miljoner euro utgör detta program endast ungefär 
en tiondel av de samlade forskningsanslagen, och man bör därför se till att en övervägande 
del av stödet går till företagen i stället för till administrativ verksamhet eller 
förvaltningsstrukturer.

3. Ett huvudmål för ramprogrammet CIP bör vara stöd till små och medelstora företag som 
utvecklar innovativa idéer i produktionsprocesser så att de blir mogna för marknaden. Just 
denna ”transformationsprocess” kräver ett målinriktat stöd, eftersom många tekniskt 
avancerade idéer och vetenskapliga arbeten inte resulterar i säljbara produkter.

4. Rapporterings- och tillsynsskyldighet samt statistik bör begränsas till det som är absolut 
nödvändigt, så att man lever upp till kravet att minska byråkratin.

5. Sammanslagningen av de nio nuvarande stödprogrammen i CIP är något som verkligen 
välkomnas. Därmed kan förvaltningskostnaderna reduceras samtidigt som det bör bli 
lättare för små och medelstora företag att få tillgång till Europeiska unionens stödprogram.

6. Inom området ”Intelligent energi” behandlas hela energisektorns innovationspotential. Det 
är positivt med stödet till innovationer när det gäller förnybar energi och 
energieffektivitet, men detta utgör bara en del av energisektorn. På samma sätt bör 
innovationer inom utvinningsteknik, systemteknik, omvandlingssektorn samt inom alla 
befintliga energisektorer stödjas.

7. Åtgärder för att främja entreprenörsanda och företagskompetens skall inte bara inriktas på 
nyetableringar, utan på alla små och medelstora företag med tillväxtpotential.

8. Målet att stärka företagens konkurrensförmåga genom internationalisering eller 
europeisering välkomnas. Små och medelstora företag genererar företagsinnovation när de
i högre grad uppmuntras att utnyttja fördelarna med Europas inre marknad.

9. Ansökningsförfarandet för företag måste kunna genomföras snabbt och enkelt, så att det 
inte uppstår onödiga kostnader och tidsförluster. För små och medelstora företag bör det 
vara möjligt att välja ett förenklat ansökningsförfarande, där det inledningsvis räcker att 
lämna in ett anmälningsformulär och efter ett positivt beslut lämna all ytterligare 
information som kan behövas inom två månader. Ett annat alternativ är att företagen 
lämnar in all information direkt för att eventuellt spara tid mellan ansökan och 
stödutbetalning. När det gäller ansökan för gemensamma projekt bör det i princip räcka 
med deltagare från två länder.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 10

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

(10) Den finansiering som sker via 
ramprogrammet bör följa gemenskapens 
regler om statligt stöd och dithörande 
instrument liksom gemenskapens nuvarande 
definition av små och medelstora företag.

Motivering
Inriktning på huvudvillkoren för finansiering.

Ändringsförslag 2
Skäl 17

(17) Gemenskapens marknadsbaserade 
finansinstrument, som vänder sig till de små 
och medelstora företagen, kompletterar och 
ger en hävstångseffekt åt de nationella
instrumenten. De kan främja privata 
investeringar för skapande av nya innovativa 
företag och stödja företag med hög 
tillväxtpotential i expansionsfasen för att 
minska den konstaterade bristen på eget 
kapital. De kan förbättra de nuvarande små 
och medelstora företagens möjligheter att få 
lån till verksamhet som stöder deras 
konkurrenskraft och tillväxtpotential.

(17) Gemenskapens marknadsbaserade 
finansinstrument, som vänder sig till de små 
och medelstora företagen, kompletterar och 
ger en hävstångseffekt åt de nationella 
instrumenten. De kan främja privata 
investeringar för skapande av nya innovativa 
företag och stödja företag med hög 
tillväxtpotential i expansionsfasen för att 
minska den konstaterade bristen på eget 
kapital. De kan förbättra de nuvarande små 
och medelstora företagens möjligheter att få 
lån till verksamhet som stöder deras 
konkurrenskraft och tillväxtpotential. De 
kan förbättra de små och medelstora 
företagens tillgång till riskkapital för 
verksamhet som syftar till att omsätta 
forskningsresultat i marknadsmässiga 
produkter. Därför bör kommissionen 
utreda om och i vilken omfattning 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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finansieringsinstrumentet för programmet 
för entreprenörskap och innovation bör 
kunna utnyttja medel ur det sjunde 
ramprogrammet för forskning.

Motivering

Tekniköverföring, dvs. omsättning av forskningsresultat i marknadsmässiga produkter, är 
ett område där de stora riskerna lett till ett finansieringsgap. Medlen ur CIP-programmet är 
emellertid inte tillräckliga för att avhjälpa detta på ett tillfredsställande sätt. Därför bör 
kommissionen knyta an till det sjunde ramprogrammet för forskning och göra det möjligt att 
använda medel ur detta för investeringar i fonder på tekniköverföringsområdet.

Ändringsförslag 3
Skäl 20

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

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

Motivering

Tidigare har EIC och IRC visat sig vara kompetenta kontaktpunkter för små och medelstora 
företag. Det nya anbudsförfarande för företagsstödnätverk som planeras under 2006 bör 
grunda sig på befintliga erfarenheter och bana väg för en förenkling av administrationen. 
Därvidlag bör man se till att en effektiv verksamhet i framtiden inte hindras av orimliga 
rapporteringsplikter. Att medverka till spridning av de senaste forskningsresultaten och 
hjälpa små och medelstora företag att få tillgång till offentliga upphandlingsförfaranden på 
europeisk nivå bör vara en del av nätverkens verksamhet. Detta är av stor betydelse för 
ett företags innovationsprocess och för expansionen av dess verksamhet.

Ändringsförslag 4
Skäl 20a (nytt)

(20a) Kommissionen bör lägga stor vikt vid 
stöd till små och medelstora företag i 
avlägset belägna områden av EU. 
Främjande av tjänster och nätverk bör 
därför uppmuntras i syfte att stödja företag 
och innovation i unionens randområden.

Motivering

De europeiska nätverken för främjande av innovation verkar främst i storstadsområdena och 
fördelarna med dem blir därför begränsade. Man bör lägga vikt vid att ge ökat stöd till dessa 
nätverk i unionens randområden så att berörda små och medelstora företag kan utnyttja alla 
möjligheter som därigenom uppstår.

Ändringsförslag 5
Skäl 30a (nytt)

(30a) För att stärka EU:s konkurrenskraft 
och skapa ett fullödigt kunskapssamhälle 
bör man prioritera digital teknik i syfte att 
överbrygga den ”digitala klyftan” mellan 
regioner och samhällsgrupper.

Motivering

I likhet med många andra av de grundläggande Lissabonstrategierna så är det av avgörande 
betydelse både för EU:s konkurrenskraft och den sociala sammanhållningen att överbrygga 
den digitala klyftan mellan regioner och samhällsgrupper. Ingen EU-medborgare skall 
behöva se sig utestängd från informationssamhället.
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Ändringsförslag 6
Skäl 42a (nytt)

(42a) Inom en nära framtid kommer 
efterfrågan på ren teknik och förnybara 
energikällor att öka. Industrin inom EU 
bör sträva efter att inta en ledande ställning 
på global nivå i detta sammanhang. De 
företag som på ett tidigt stadium anpassar 
sig till de höga miljökraven kommer att ha 
fördel av att vara ute i god tid.

Motivering

Utvecklingen av ren teknik och förnybara energikällor måste vara EU:s huvudmål eftersom 
det är dessa som i framtiden kommer att ge de europeiska företagen en betydande 
konkurrensfördel.

Ändringsförslag 7
Artikel 1, punkt 2

2. Ramprogrammet skall bidra till den 
konkurrenskraft och innovationskapacitet 
som gemenskapen har i sin egenskap av 
avancerat kunskapssamhälle, där en hållbar 
utveckling baseras på såväl en balanserad 
ekonomisk tillväxt och en social 
marknadsekonomi med hög konkurrenskraft 
och med en hög skyddsnivå och 
förbättringar av kvaliteten av miljöskyddet.

2. Ramprogrammet skall bidra till den 
konkurrenskraft och innovationskapacitet 
som gemenskapen har i sin egenskap av 
avancerat kunskapssamhälle, där en social 
marknadsekonomi med hög konkurrenskraft 
leder till stabil ekonomisk tillväxt och där 
en hög social skyddsnivå och höga 
miljöstandarder på så vis kan garanteras. I 
detta sammanhang skall särskild vikt 
läggas vid stöd till små och medelstora 
företag och ett innovativt utnyttjande av 
forskningsresultat.

Motivering

Enklare och klarare formulering.

Ändringsförslag 8
Artikel 1, punkt 3

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

3. Ramprogrammet skall inte omfatta sådana 
åtgärder inom forskning och teknisk 
utveckling som genomförs i enlighet med 
artikel 166 i fördraget, utan uttryckligen 
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främja ett innovativt genomförande av 
forsknings- och utvecklingsresultaten i 
företag.

Motivering

För att man skall kunna utnyttja innovationsmöjligheterna är det nödvändigt att forsknings-
och utvecklingsresultaten genomförs i företagens produktionsprocesser och omsätts i 
marknadsmässiga produkter. 

Ändringsförslag 9
Artikel 4, led d

d) Andra tredjeländer, när avtalen ger 
utrymme för detta.

utgår

Motivering

Att utvidga programmet till att omfatta hela världen är inte förenligt med programmets 
finansiella dimension och leder till att de viktigaste uppgifterna inte kommer att kunna skötas.

Ändringsförslag 10
Artikel 5, punkt 2

2. Ändringar av de årliga arbetsprogram som 
avses i punkt 1 och som rör budgetmedel 
överstigande 1 miljon euro skall antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 46.2.

2. Ändringar av de årliga arbetsprogram som 
avses i punkt 1 och som rör budgetmedel 
överstigande 1 000 000 EUR kan börja 
gälla först efter det att Europaparlamentet 
hörts.

Motivering

Större program- och budgetändringar blir på detta sätt föremål för offentlig kontroll.

Ändringsförslag 11
Artikel 6, punkt 1, led b

b) Nätverk som samlar många olika berörda 
parter.

b) Nätverk som samlar många olika berörda 
parter, särskilt EU-nätverket 
Euroinfocenter.

Motivering

Nätverket Euroinfocenter har redan erfarenhet inom detta område och kan således även bistå 
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små och medelstora företag.

Ändringsförslag 12
Artikel 6, punkt 1, led d

d) Analys och utveckling av politiken samt 
samordning av denna med deltagande 
länder.

utgår

Motivering

Om man koncentrerar medlen på de viktigaste uppgifterna leder detta till ett minskat antal 
sökande.

Ändringsförslag 13
Artikel 6, punkt 1, led f

f) Stöd till medlemsstaters eller regioners 
gemensamma insatser.

f) Skapande av gynnsamma villkor för 
samarbete mellan små och medelstora 
företag.

Motivering

Inriktning på stöd till små och medelstora företag och ett gynnsamt klimat för innovativ 
verksamhet bland små och medelstora företag.

Ändringsförslag 14
Artikel 6, punkt 1, led h

h) Partnerskap mellan myndigheter på 
nationell och regional nivå.

h) Samarbete mellan icke-statliga 
organisationer som företräder små och 
medelstora företag eller deras 
sammanslutningar på nationell och regional 
nivå.

Motivering

Främjande av innovationer i företag bör utgöra en prioritet och därför är det förnuftigt att 
stödja företagsorganisationer i stället för att endast främja partnerskap mellan myndigheter.

Ändringsförslag 15
Artikel 8, punkt 5

5. Kommissionen skall meddela 5. Kommissionen skall meddela
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Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén de viktigaste resultaten av 
halvtids- och slututvärderingarna av 
ramprogrammet och dess särskilda program.

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén den årliga 
genomföranderapporten samt de viktigaste 
resultaten av halvtids- och 
slututvärderingarna av ramprogrammet och 
dess särskilda program.

Motivering

För att årligen kunna besluta om de nödvändiga finansierings- och budgetvillkoren måste 
Europaparlamentet som budgetansvarig myndighet regelbundet informeras om hur 
genomförandet fortskrider.

Ändringsförslag 16
Avdelning I, artikel 9a (ny)

Artikel 9a
Ansökningsförfarande

1. Kommissionen skall utarbeta ett enkelt 
och obyråkratiskt ansökningsförfarande 
som gör det möjligt för sökandena att, 
genom en första kortfattad 
standardansökan, få projektets 
genomförbarhet prövad innan detaljerade 
ansökningshandlingar lämnas in.
2. Kommissionen skall inom ramen för 
detta förenklade ansökningsförfarande 
avge ett yttrande inom två månader från 
mottagandet av en standardansökan.
3. Sökande som redan från början lämnar 
in fullständiga ansökningshandlingar kan 
inte åberopa det förenklade 
ansökningsförfarandet.
4. Inom ramen för det förenklade 
ansökningsförfarandet skall kommissionen 
bevilja en tilläggsfrist om två månader för 
att särskilt små och medelstora företag 
skall kunna delta i EU:s stödprogram utan 
stora byråkratiska kostnader.
5. Detta förfarande skall gälla för alla 
delprogram som ingår i ramprogrammet.
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Motivering

Ansökningsförfarandet måste göras enkelt för företagen så att det inte föreligger för stora 
hinder för företagen att utnyttja innovationsstödet. Ett förenklat ansökningsförfarande är 
särskilt intressant för små och medelstora företag eftersom de kan undvika onödigt arbete om 
projektet inte uppfyller villkoren för stödberättigande.

Ändringsförslag 17
Artikel 10, punkt 2, led b

b) Skapande av gynnsamma villkor för 
samarbete mellan små och medelstora 
företag.

b) Skapande av gynnsamma villkor för 
samarbete mellan små och medelstora 
företag, både på nationell och, framför allt, 
på gränsöverskridande nivå.

Motivering

Gränsöverskridande samarbete mellan små och medelstora företag bör förstärkas. Nationellt 
och gränsöverskridande samarbete är lika viktigt för främjandet av företagsanda och 
innovation.

Ändringsförslag 18
Artikel 10, punkt 2, led d

d) Entreprenörskap och innovationskultur. d) Främjande av entreprenörskap och 
företagskompetens.

Motivering

Entreprenörskap och företagskompetens är en förutsättning för innovationer i företag.

Ändringsförslag 19
Artikel 10, punkt 2, led e

e) Företags- och innovationsrelaterade 
ekonomiska och administrativa reformer.

e) Avveckling av byråkratiska hinder och 
skapande av lämpliga förutsättningar.

Motivering

Inriktning på den företagsmässiga delen av programmet.

Ändringsförslag 20
Artikel 11, inledningen
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Insatser som rör finansiering för små och 
medelstora företag i nyetablerings- och 
tillväxtfasen och för investeringar i
innovationsverksamhet, däribland 
miljöinnovation, kan bestå i följande:

Insatser som rör finansiering för små och 
medelstora företag i nyetablerings- och 
tillväxtfasen, utveckling av 
innovationsverksamhet, däribland 
miljöinnovation, samt en 
internationalisering av deras 
affärsverksamhet, kan bestå i följande:

Motivering

Främjande av ”små och medelstora företags internationalisering” bör även vara ett explicit 
mål för finansieringsinstrumenten. I gängse affärspraxis försvåras ofta finansieringen av små 
och medelstora företags gränsöverskridande investeringsprojekt eftersom de extra risker som 
är förenade med företagens utlandsverksamhet inte kan delas. Internationaliseringen av små 
och medelstora företag är genom sin gränsöverskridande karaktär en av EU:s särskilda 
uppgifter och bör därför även främjas rent finansiellt – inte bara genom rådgivningstjänster.

Ändringsförslag 21
Artikel 12, led ba (nytt)

ba) Främjande av samarbete mellan 
innovativa små och medelstora företag i 
hela Europa för att skapa kooperativa 
forskningsinstitut som stöder innovation 
och teknisk utveckling.

Motivering

Forskning är en av de grundstenar på vilka försöken att stödja innovation bör vila. Små och 
medelstora företag i likartade branscher som samarbetar och delar på kostnaderna kan på ett 
effektivt sätt genom forskningsinstitut finansiera innovation och därigenom alltid ha tillgång 
till nya innovativa idéer.

Ändringsförslag 22
Artikel 12, led c

c) Främjande och underlättande av 
internationellt samarbete mellan företag.

c) Främjande och underlättande av 
gränsöverskridande samarbete mellan 
företag på den inre marknaden och med 
företag i tredjeländer i syfte att utveckla 
handelsutbytet och främja integreringen av 
investeringar.

Motivering

Att företagsverksamheten blir allt mer internationell och europeisk främjar 
konkurrenskraften.
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Ändringsförslag 23
Artikel 13, led d

d) Stödtjänster för transnationell kunskaps-
och tekniköverföring och för förvaltning av
immateriell och industriell äganderätt.

d) Stödtjänster för transnationell kunskaps-
och tekniköverföring, för spridning av 
innovativa idéer bland små och medelstora 
företag inom EU samt för 
tillhandahållande av säkerhetsåtgärder 
anpassade till att skydda immateriell och 
industriell äganderätt.

Motivering

Med tanke på den försenade gemenskapslagstiftningen om patenträtt, vilket lämnat de 
europeiska företagen, särskilt de små och medelstora, helt oskyddade, bör spridning och 
överföring av kunskaper och innovativa idéer åtföljas av lämpliga åtgärder för att skydda 
immateriell och industriell äganderätt.

Ändringsförslag 24
Artikel 14, led c

c) Stöd till politikutveckling och samarbete 
mellan olika aktörer, inbegripet nationella 
och regionala programförvaltare.

c) Stöd till politikutveckling och samarbete 
mellan olika aktörer.

Motivering

Det är inte konsult- och rådgivningsföretag som skall främjas utan innovationsrelaterade 
företag.

Ändringsförslag 25
Artikel 14, led ca (nytt)

ca) Uppmuntran till personalrörlighet
mellan små och medelstora företag och 
forskningsinstitut i syfte att utbyta 
erfarenheter och förbättra metoder.

Motivering

För att på ett bättre sätt koppla företagsverksamhet och innovativt tänkesätt till varandra 
krävs det utökad och bättre interaktion mellan forskningsvärlden och industrin. Man kan 
ytterligare bidra till detta genom att främja kontakter mellan forskare och företagare i syfte 
att utbyta erfarenheter och kunskap om bästa metoder.
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Ändringsförslag 26
Artikel 15

Artikel 15 utgår
Företags- och innovationsrelaterade 

ekonomiska och administrativa reformer
Verksamhet som rör företags- och 
innovationsrelaterade ekonomiska och 
administrativa reformer kan bestå i 
följande:
a) Insamling av uppgifter, resultatanalys 
och resultatövervakning, samt utveckling 
och samordning av politikområden.
b) Bidrag till fastställande och främjande 
av konkurrensstrategier för industri- och 
tjänstesektorerna.
c) Stöd till erfarenhetsutbyte i nationella 
och regionala förvaltningar för höjd 
kompetens och kvalitet.

Motivering

Främjande av ekonomiska och administrativa reformer hör till den nationella behörigheten
och omfattas således av subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 27
Artikel 16, punkt 1

1. Gemenskapens finansiella instrument 
skall användas med målet att underlätta för 
små och medelstora företag att få tillgång till 
finansiering i vissa faser av sin livscykel: 
såddfas, företagsetablering, expansion och 
företagsöverlåtelse. Instrumenten skall 
omfatta små och medelstora företags 
investeringar inom verksamhet såsom 
teknisk utveckling, innovation och 
tekniköverföring.

1. Gemenskapens finansiella instrument 
skall användas med målet att underlätta för 
små och medelstora företag att få tillgång till 
finansiering i vissa faser av sin livscykel: 
såddfas, företagsetablering, expansion och 
företagsöverlåtelse. Instrumenten skall 
omfatta små och medelstora företags 
investeringar inom verksamhet såsom 
teknisk utveckling, innovation och 
tekniköverföring samt dessa företags 
gränsöverskridande expansion av 
verksamheten.
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Motivering

Företagens konkurrenskraft och innovationskraft på den inre marknaden förstärks.

Ändringsförslag 28
Artikel 17, punkt 2, stycke 2

Den första, kallad GIF1, skall omfatta 
investeringar på ett tidigt stadium (såddfas 
och företagsetablering). Den skall vara 
inriktad på investeringar i specialiserade 
riskkapitalfonder, såsom fonder för 
investeringar på ett tidigt stadium, fonder 
som arbetar regionalt, fonder som är 
inriktade på särskilda sektorer, särskild 
teknik eller FoTU och fonder som är knutna 
till företagskuvöser, som i sin tur skall förse 
små och medelstora företag med kapital. 
Den kan också saminvestera i fonder och 
investeringsinstrument som förvaltas av 
företagsänglar.

Den första, kallad GIF1, skall omfatta 
investeringar på ett tidigt stadium (såddfas 
och företagsetablering). Den skall vara 
inriktad på investeringar i specialiserade 
riskkapitalfonder, såsom fonder för 
investeringar på ett tidigt stadium, fonder 
som arbetar regionalt, fonder som är 
inriktade på särskilda sektorer, särskild 
teknik eller FoTU och fonder som är knutna 
till företagskuvöser, som i sin tur skall förse 
små och medelstora företag med kapital.
Den kan investera i stödfonder för 
såddkapital, företagsetablering eller 
tekniköverföring, vilka helt eller 
huvudsakligen finansieras av regeringar 
och/eller offentliga (stöd-)institutioner som 
ger privata investerare i sådana fonder en 
förmånligare behandling än offentliga 
investerare, förutsatt att dessa 
fonder/system verkar i enlighet med 
marknadens principer. Den kan också 
saminvestera i fonder och 
investeringsinstrument som förvaltas av 
företagsänglar och i pilotprojekt på 
tekniköverföringsområdet.

Motivering

ETF:s företagsetableringssystem, föregångare till GIF 1 inom ramen för MAP, har utnyttjats 
väldigt dåligt de senaste åren på grund av bristen på privata investerare som kan uppbringa 
de nödvändiga 50 procenten av det investerade kapitalet i respektive fond. För att GIF 1 skall 
fungera denna gång bör den därför även vara öppen för offentliga investerare. 

GIF 1 bör även användas på tekniköverföringsområdet och huvudsakligen koncentreras till 
pilotprojekt, eftersom det befintliga finansieringsgapet inte kan överbryggas med 
CIP-budgeten.

Ändringsförslag 29
Artikel 18, punkt 2, stycke 2
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Den första delen, a) skuldfinansiering via lån 
eller leasing, skall minska små och 
medelstora företags särskilda problem med 
att få tillgång till finansiering, vilka beror på 
en förmodad högre risk i samband med 
investeringar i kunskapsrelaterad 
verksamhet såsom teknisk utveckling, 
innovation och tekniköverföring och på 
bristande säkerheter.

Den första delen, a) skuldfinansiering via lån 
eller leasing, skall minska små och 
medelstora företags särskilda problem med 
att få tillgång till finansiering, vilka beror på 
en förmodad högre risk i samband med 
investeringar i kunskapsrelaterad 
verksamhet såsom teknisk utveckling, 
innovation och tekniköverföring, eller dessa 
företags gränsöverskridande expansion av 
verksamheten, och på bristande säkerheter.

Motivering

Särskilt små och medelstora företag stöter på finansieringssvårigheter då de expanderar sin 
verksamhet till grannländer. Finansieringsinstituten kan värdera riskerna till en högre nivå
eller anse att informationen om investeringen är otillräcklig.

Ändringsförslag 30
Artikel 20, punkt 2, inledningen

2. I överensstämmelse med punkt 1 kan 
nätverkspartner beviljas finansiellt stöd 
främst för följande tjänster:

2. På grundval av den särskilda 
sakkunskap och marknadskunskap som 
befintliga europeiska nätverk för stöd till 
företagen besitter, särskilt Euroinfocentren
(EIC) och Innovationsförmedlingscentren
(IRC), skall rådgivande 
företagsorganisationer ha till uppgift att i 
nära samarbete tillhandahålla företag, 
särskilt små och medelstora företag, de 
tjänster som avses i punkt 1. 
Nätverkspartner kan beviljas finansiellt stöd 
främst för följande tjänster:

Motivering

Euroinfocentrens och Innovationsförmedlingscentrens erfarenheter bör utnyttjas.

Ändringsförslag 31
Artikel 20, punkt 2, led a

a) Tjänster som rör information, feedback
och företagssamarbete.

a) Tjänster som rör information, 
stödåtgärder, feedback och 
företagssamarbete (som tillhandahålls via 
Euroinfocentren), för att göra ledningen av 
små och medelstora företag mer 



AD\587797SV.doc 17/32 PE 362.822v02-00

SV

professionell.

Motivering

Mot bakgrund av Basel II, nya förfaranden för kreditvärdering och behovet av ett tätare 
samarbete mellan företag och kapitalmarknaden är det nödvändigt att göra små och 
medelstora företags ledning, företagsstrategi och företagspresentation mer professionell för 
att förbättra deras tillgång till finansiella medel. Euroinfocentrens och 
Innovationsförmedlingscentrens erfarenheter bör utnyttjas.

Ändringsförslag 32
Artikel 20, punkt 2, led b

b) Tjänster som rör innovation, teknik och 
kunskapsöverföring.

b) Tjänster som rör överföring av 
innovation, teknik, kunskap och 
forskningsresultat (som tillhandahålls via 
Innovationsförmedlingscentren).

Motivering

Det är av central betydelse för ett företags innovationsprocess att det har kännedom om de 
senaste forskningsresultaten. Nätverksparterna bör medverka till spridningen och 
användningen av forskningsresultat. Euroinfocentrens och Innovationsreläcentrens 
erfarenheter bör utnyttjas.

Ändringsförslag 33
Artikel 20, punkt 2, led c

c) Tjänster som uppmuntrar små och 
medelstora företags deltagande i 
gemenskapens ramprogram för FoTU.

c) Tjänster som uppmuntrar små och 
medelstora företags deltagande i 
gemenskapens ramprogram för FoTU och 
främjar deras tillgång till offentliga 
upphandlingsförfaranden på europeisk 
nivå.

Motivering

Genom att delta i offentliga upphandlingar kan små och medelstora företag expandera sin 
affärsverksamhet.

Ändringsförslag 34
Artikel 20, punkt 2, led ca (nytt)

ca) Tjänster för att främja
specialistkunskaper som på ett realistiskt 
sätt svarar mot de små och medelstora 
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företagens reella behov för att kunna 
använda innovativ teknik.

Motivering

För innovativ verksamhet krävs det ofta ganska specialiserad information och kunskap som 
de små och medelstora företagen har svårt att få tillgång till på grund av sina begränsade 
resurser och brist på specialiserad personal. På detta område skulle bidrag från de 
europeiska nätverken vara av mycket stor betydelse.

Ändringsförslag 35
Artikel 20, punkt 2, led cb (nytt)

cb)Tjänster för att sprida teknik och nya 
rön från forskningssektorn till de små och 
medelstora företagen.

Motivering

Genom att främja förmedling av innovativa rön från forskningssektorn till industrin 
stimuleras innovativ verksamhet. Eftersom små och medelstora företag har begränsade 
möjligheter till information bör de genom de europeiska nätverken uppmuntras att komma i 
kontakt med nya innovativa rön på forsknings- och teknikområdena, vilka de i ett senare 
skede kan genomföra.

Ändringsförslag 36
Artikel 20, punkt 3

3. Kommissionen skall välja ut 
nätverkspartner genom inbjudningar att 
lämna förslag när det gäller de olika tjänster 
som avses i punkt 2 a, 2 b och 2 c. Därefter 
kan kommissionen upprätta ett 
rampartnerskapsavtal med utvalda 
nätverkspartner och där ange vilken typ av 
verksamhet som skall erbjudas, vilket 
förfarande som skall användas vid 
beviljandet av bidrag till dem samt alla 
parters allmänna rättigheter och 
skyldigheter. Rampartnerskapen kan omfatta 
hela programmets löptid.

3. Kommissionen skall välja ut 
nätverkspartner genom inbjudningar att 
lämna förslag när det gäller de olika tjänster 
som avses i punkt 2 a, 2 b och 2 c. 
Härvidlag skall särskild vikt fästas vid 
sökandenas erfarenheter av att utforma
och genomföra stödtjänster för företag, 
särskilt små och medelstora företag, när det 
gäller gränsöverskridande expansion av 
verksamheten. Därefter kan kommissionen 
upprätta ett rampartnerskapsavtal med 
utvalda nätverkspartner och där ange vilken 
typ av verksamhet som skall erbjudas, vilket 
förfarande som skall användas vid 
beviljandet av bidrag till dem samt alla 
parters allmänna rättigheter och 
skyldigheter. Rampartnerskapen kan omfatta 
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hela programmets löptid.

Motivering

Euroinfocentrens och Innovationsförmedlingscentrens erfarenheter bör utnyttjas.

Ändringsförslag 37
Artikel 21, punkt 2

2. En grupp av samarbetande program kan 
vara berättigade till gemenskapsstöd om de 

2. Ett gemensamt genomförande av flera 
program kan berättiga till gemenskapsstöd 
om de

Motivering

Enklare och tydligare formulering.

Ändringsförslag 38
Artikel 21, punkt 2, led b

b) tillsammans omfattar minst tre
deltagande länder och

b) omfattar aktörer från minst två 
deltagande länder.

Motivering

Det är tillräckligt med minst två deltagande länder för att man skall kunna nå den önskade 
effekten.

Ändringsförslag 39
Artikel 21, punkt 3

3. På grundval av inbjudningar från 
gemenskapen att lämna förslag kan
bidragsberättigade grupper av samarbetande 
program väljas ut för stöd.

3. Bidragsberättigade grupper av 
samarbetande program kan väljas ut för 
stöd.

Motivering

Förenkling av texten.

Ändringsförslag 40
Artikel 21, punkt 4
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4. Stöd kan beviljas till utvalda grupper av 
samarbetande program med syftet att skapa 
mervärde för en hel grupp eller för en eller 
flera särskilda insatser som görs inom en 
grupp, att skapa synergieffekter mellan 
samarbetande program eller att försäkra sig 
om en kritisk massa.

4. Stöd kan beviljas till utvalda grupper av 
samarbetande program med syftet att skapa 
mervärde för en hel grupp eller för en eller 
flera särskilda insatser som görs inom en 
grupp, att skapa synergieffekter mellan 
samarbetande program eller att försäkra sig 
om en kritisk massa. Därvidlag skall ett 
tydligt mervärde för europeisk innovation
skapas.

Motivering

Därvidlag skall ett tydligt mervärde för europeisk innovation skapas.

Ändringsförslag 41
Artikel 23, rubrik

Partnerskap mellan myndigheter på nationell 
och regional nivå

Partnerskap mellan 
näringslivsorganisationer på nationell och 

regional nivå

Motivering

Eftersom målet är innovationsfrämjande på företagsområdet bör stödet begränsas till detta. 
Samarbete mellan företag och mellan deras organisationer kan främja uppnåendet av detta
mål.

Ändringsförslag 42
Artikel 23, punkt 1

1. För att möjliggöra målinriktat 
administrativt samarbete kan partnerskap 
inrättas på grundval av inbjudningar till 
nationella kontaktpunkter att lämna förslag. 
Dessa kan därefter ange en ledande expert 
eller en expertgrupp i samförstånd med 
relevanta nationella eller regionala 
myndigheter.

1. För att möjliggöra målinriktat 
administrativt samarbete kan partnerskap 
mellan näringslivsorganisationer inrättas 
på grundval av inbjudningar till nationella 
kontaktpunkter att lämna förslag. Dessa kan 
därefter ange en ledande expert eller en 
expertgrupp i samförstånd med relevanta 
nationella eller regionala myndigheter.

Motivering

Eftersom målet är innovationsfrämjande på företagsområdet bör stödet begränsas till detta. 
Samarbete mellan företag och mellan deras organisationer kan främja uppnåendet av detta 
mål.
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Ändringsförslag 43
Artikel 23, punkt 2

2. Kommissionen skall göra en översyn av 
den arbetsplan som den ledande experten 
eller expertgrupperna utarbetat, och kan 
bevilja ett bidrag till offentliga 
förvaltningar.

2. Kommissionen skall göra en översyn av 
den arbetsplan som den ledande experten 
eller expertgrupperna utarbetat, och kan 
bevilja ett bidrag till deltagande 
organisationer.

Motivering

Eftersom målet är innovationsfrämjande på företagsområdet bör stödet begränsas till detta. 
Samarbete mellan företag och mellan deras organisationer kan främja uppnåendet av detta 
mål.

Ändringsförslag 44
Artikel 23, punkt 3

3. Kommissionen kan erbjuda centrala 
stödtjänster till dessa partnerskapsinsatser.

utgår

Motivering

Eftersom målet är innovationsfrämjande på företagsområdet bör stödet begränsas till detta. 
Samarbete mellan företag och mellan deras organisationer kan främja uppnåendet av detta 
mål.

Ändringsförslag 45
Artikel 24, inledningen

Kommissionen kan åta sig följande 
uppgifter:

Kommissionen skall regelbundet åta sig 
följande uppgifter:

Motivering

På detta sätt kan man se till att programmen övervakas och att löpande information om 
programmens genomförande lämnas ut.

Ändringsförslag 46
Artikel 24, led ba (nytt)

ba) Utvärdering av tjänsterna för företags-
och innovationsstöd genom att anta 
kvantitativa mål och utarbeta regelbundna
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rapporter.

Motivering

Det är viktigt att utvärdera stödtjänsterna till små och medelstora företag. Detta skulle kunna 
ske genom antagande av kvantitativa mål, mot vilka man kan jämföra det som hittills uppnåtts 
genom nätverken. Fastställandet av dessa mål skulle kunna följas upp med rapporter om 
utvärderingen av det som uppnåtts och vilket mervärde som skapats.

Ändringsförslag 47
Artikel 24, punkt 1a (ny)

1a. Resultaten skall offentliggöras.

Motivering

På detta sätt kan man se till att programmen övervakas och att löpande information om 
programmens genomförande lämnas ut.

Ändringsförslag 48
Artikel 25

Arbetsprogrammet skall innehålla en 
detaljerad beskrivning av mål och 
prioriteringar, operationella tidtabeller samt 
regler för deltagande och kriterier för urval 
och utvärdering av de åtgärder som avses i 
artiklarna 16-23.

Arbetsprogrammet skall innehålla en 
detaljerad beskrivning av mål och 
prioriteringar, operationella tidtabeller samt 
regler för deltagande och kriterier för urval 
och utvärdering av de åtgärder som avses i 
artiklarna 16-23. Målen och 
prioriteringarna skall vara så utformade att 
de kan anpassas till senare utveckling och 
nya prioriteringar. Reglerna och 
kriterierna skall utarbetas tillsammans med 
berörda parter och vara tydliga, begripliga
och logiska för alla inblandade.

Motivering

Endast med en flexibel utformning av programmet garanterar man att budgetmedlen används 
på bästa sätt under den relativt långa tidsperioden på sju år. Finansinstrumenten måste 
kunna styras över till andra användningar i takt med utvecklingen. Vidare måste kriterierna 
utformas på ett exakt och för alla inblandade parter tydligt sätt. På så vis underlättar man 
högkvalitativa och löftesrika ansökningar och tillämpningar i anslutning till detta instrument.

Ändringsförslag 49
Artikel 28, led c
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c) att främja och informera om de 
möjligheter och vinster som IKT innebär för 
såväl medborgare som företag samt 
stimulera debatten på EU-nivå om nya 
tendenser inom IKT.

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

Motivering

Medvetandehöjande insatser och andra projekt inom IKT-programmet bör ha som mål att 
göra medborgarna öppna för nya tekniska innovationer. Ofta sätter omotiverade fördomar 
och en rädsla att befatta sig med den nya tekniken stopp för användningen av nya och 
lovande metoder.

Ändringsförslag 50
Artikel 28, led ca och cb (nya)

ca) att minska byråkratin med hjälp av 
moderna datorstödda tjänster,
cb) att stärka incitamenten för små och 
medelstora företag att övergå till ny 
verksamhet som stöder sig på elektronisk 
handel och samtidigt tillhandahålla lämplig 
infrastruktur för säkerhet vid elektroniska 
transaktioner.

Motivering

Färre byråkratiska förfaranden skulle underlätta betydligt för små och medelstora företag. 
Samtidigt är elektronisk handel viktig för de europeiska små och medelstora företagens 
överlevnad. Men det är också nödvändigt att det råder hög nivå på säkerheten vid elektronisk 
handel om man skall kunna skapa förtroende hos EU-medborgarna för denna typ av handel.

Ändringsförslag 51
Artikel 30

IKT-stödprogrammet kan genomföras via 
projekt, bästa praxis-insatser och tematiska 
nätverk, inklusive insatser för testning och 
demonstration i stor skala av innovativa 
offentliga tjänster med en gemensam 
europeisk dimension.

IKT-stödprogrammet kan genomföras via 
projekt, bästa praxis-insatser och tematiska 
nätverk, inklusive insatser för testning och 
demonstration i stor skala av innovativa 
offentliga tjänster med en gemensam 
europeisk dimension. Genom offentliga 
anbudsförfaranden på europeisk nivå och 
adekvata tilldelningskriterier för små och 
medelstora företag kan sådana företag 
delta i projekt av gemensamt intresse.  
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Projekt, bästa praxis-insatser och tematiska 
nätverk skall vara inriktade på att stimulera 
spridningen och bästa möjliga användning 
av innovativa IKT-baserade lösningar, 
särskilt för tjänster på områden av allmänt 
intresse. Gemenskapsstödet skall också 
underlätta samordningen och genomförandet 
av insatser för att utveckla 
informationssamhället generellt i 
medlemsstaterna.

Projekt, bästa praxis-insatser och tematiska 
nätverk skall vara inriktade på att stimulera 
spridningen och bästa möjliga användning 
av innovativa IKT-baserade lösningar, 
särskilt för tjänster på områden av allmänt 
intresse. Samtidigt skall man se till att 
användningen av IKT-tjänster verkligen 
bidrar till att förenkla och effektivisera 
strukturerna och processerna i offentliga 
förvaltningar. Gemenskapsstödet skall 
också underlätta samordningen och 
genomförandet av insatser för att utveckla 
informationssamhället generellt i 
medlemsstaterna.

Motivering

Genom att delta i offentliga anbudsförfaranden kan små och medelstora företag expandera 
sin affärsverksamhet. Samtidigt måste tilldelningskriterierna vara så utformade att dessa 
företag inte stängs ute från anbudsförfarandet genom att omfattningen inte är avpassad efter 
företagen eller genom orimliga krav på att uppbringa myndighetsintyg. Som ett led i 
konkurrenskraftsprogrammet bör IKT-bestämmelserna även rikta sig till små och medelstora 
företag.

Tjänster inom exempelvis eGovernment och eHealth får inte bara bli en elektronisk kopia av 
redan befintliga förvaltnings- och kommunikationsprocesser utan måste bevisligen bidra till 
att förenkla, påskynda och effektivisera dessa.

Ändringsförslag 52
Artikel 31, punkt 2, stycke 2

Gemenskapen kan bevilja bidrag till 
budgeten för de projekt som avses i 
punkt 1.a med maximalt 50 % av de 
sammanlagda kostnaderna. Offentliga 
myndigheter kan få ersättning för 100 % av 
sina extrakostnader.

Gemenskapen kan bevilja bidrag till 
budgeten för de projekt som avses i 
punkt 1.a med maximalt 50 % av de 
sammanlagda kostnaderna. 

Motivering

Om alla bidrag förses med ett tak på 50 procent främjas ett korrekt genomförande av 
programmet, vilket är i stödmottagarens eget intresse. Bidrag på upp till 100 procent 
uppmuntrar till missbruk av offentliga medel. Om offentliga myndigheter gynnas strider det 
mot EU:s konkurrensbestämmelser.

Ändringsförslag 53
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Artikel 31, punkt 3, stycke 2

Gemenskapens bidrag till de åtgärder som 
anges i punkt 1 b skall vara begränsat till 
direkta kostnader som bedöms vara 
nödvändiga eller lämpliga för att det 
särskilda målet för insatsen skall kunna 
uppnås.

Gemenskapens bidrag till de åtgärder som 
anges i punkt 1 b skall vara begränsat till 
50 % av de direkta kostnader som bedöms 
vara nödvändiga eller lämpliga för att det 
särskilda målet för insatsen skall kunna 
uppnås.

Motivering

Om alla bidrag förses med ett tak på 50 procent främjas ett korrekt genomförande av 
programmet (se motiveringen till ändringsförslag 24). 

Ändringsförslag 54
Artikel 31, punkt 4, stycke 2

Stöd till tematisk verksamhet skall beviljas 
för de extra bidragsberättigande kostnaderna 
för nätverkets samordning och 
genomförande. Gemenskapens bidrag får 
täcka de stödberättigande extrakostnaderna 
för åtgärderna.

Stöd till tematisk verksamhet skall beviljas 
för upp till 50 % av de extra 
bidragsberättigande kostnaderna för 
nätverkets samordning och genomförande. 
Gemenskapens bidrag får täcka de 
stödberättigande extrakostnaderna för 
åtgärderna.

Motivering

Om alla bidrag förses med ett tak på 50 procent främjas ett korrekt genomförande av 
programmet (se motiveringen till ändringsförslag 24). 

Ändringsförslag 55
Artikel 33, led b

b) möten mellan experter, bl.a. från 
offentliga institutioner och berörda parter, 
samt konferenser och andra evenemang,

b) möten mellan experter, bl.a. från 
offentliga institutioner, små och medelstora 
företag och andra berörda parter, samt 
konferenser och andra evenemang,

Motivering

Endast genom att aktivt involvera små och medelstora företag kan man garantera att 
åtgärderna på IKT-området utformas på ett företagsvänligt sätt.

Ändringsförslag 56
Artikel 36
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Arbetsprogrammet skall innehålla en 
detaljerad beskrivning av mål och 
prioriteringar, de insatser som krävs för 
dessas genomförande, operationella 
tidtabeller samt regler för deltagande och 
kriterier för urval och utvärdering av de 
åtgärder som överensstämmer med målen i 
artikel 26.

Arbetsprogrammet skall innehålla en 
detaljerad beskrivning av mål och 
prioriteringar, de insatser som krävs för 
dessas genomförande, operationella 
tidtabeller samt regler för deltagande och 
kriterier för urval och utvärdering av de 
åtgärder som överensstämmer med målen i 
artikel 26. Målen och prioriteringarna skall 
vara så utformade att de kan anpassas till 
senare utveckling och nya prioriteringar. 
Reglerna och kriterierna skall utarbetas 
tillsammans med berörda parter och vara 
tydliga, begripliga och logiska för alla 
inblandade.

Motivering

Endast med en flexibel utformning av programmet garanterar man att budgetmedlen används 
på bästa sätt under den relativt långa tidsperioden på sju år. Finansinstrumenten måste 
kunna styras över till andra användningar i takt med utvecklingen. Vidare måste kriterierna 
utformas på ett exakt och för alla inblandade parter tydligt sätt. På så vis underlättar man 
högkvalitativa och löftesrika ansökningar och tillämpningar i anslutning till detta instrument.

Ändringsförslag 57
Kapitel III

Programmet Intelligent energi – Europa Programmet Intelligent energi

Motivering

Eftersom det är fråga om ett europeiskt ramprogram är tillägget ”Europa” inte nödvändigt.

Ändringsförslag 58
Artikel 37, punkt 2, led b

b) att främja nya och förnybara energikällor 
och stödja energidiversifiering,

b) att främja nya och förnybara energikällor 
och stödja energidiversifiering samtidigt 
som existerade rena energikällor bibehålls,

Motivering

Genom att diversifiera energiförsörjningen minskar man beroendet av en enda energikälla. 
När man väljer de enskilda beståndsdelarna i energimixen bör man emellertid även ta hänsyn 
till energikällor som redan i dag bidrar till uppnåendet av Kyotomålen och tryggar 
energiförsörjningen när de förnybara källorna fallerar.
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Ändringsförslag 59
Artikel 38, led b

b) Förstärkning av investeringarna överallt i 
medlemsstaterna i den nya och mest 
högpresterande tekniken inom 
energieffektivitet, förnybara energikällor och 
energidiversifiering, även inom transport, 
genom att man överbryggar gapet mellan 
framgångsrik demonstration av innovativ 
teknik och det genomslag den verkligen får 
på marknaden i bred skala, för att ge 
hävstångseffekt åt investeringarna inom den 
offentliga och privata sektorn, främja teknik 
som är viktig ur strategisk synvinkel, sänka 
kostnaderna, öka marknadserfarenheten och 
bidra till minskningen av de finansiella 
riskerna och andra förmodade risker och 
hinder för denna typ av investeringar.

b) Förstärkning av investeringarna överallt i 
medlemsstaterna i den nya och mest 
högpresterande tekniken inom 
energieffektivitet, förnybara energikällor och 
energidiversifiering, samtidigt som 
existerande rena energikällor bibehålls, 
även inom transport, genom att man 
överbryggar gapet mellan framgångsrik 
demonstration av innovativ teknik och det 
genomslag den verkligen får på marknaden i 
bred skala, för att ge hävstångseffekt åt 
investeringarna inom den offentliga och 
privata sektorn, främja teknik som är viktig 
ur strategisk synvinkel, sänka kostnaderna, 
öka marknadserfarenheten och bidra till 
minskningen av de finansiella riskerna och 
andra förmodade risker och hinder för denna 
typ av investeringar.

Motivering

Genom att diversifiera energiförsörjningen minskar man beroendet av en enda energikälla. 
När man väljer de enskilda beståndsdelarna i energimixen bör man emellertid även ta hänsyn 
till energikällor som redan i dag bidrar till uppnåendet av Kyotomålen och tryggar 
energiförsörjningen när de förnybara källorna fallerar.

Ändringsförslag 60
Artikel 40, led a

a) Främjande av nya och förnybara 
energikällor för centraliserad och 
decentraliserad produktion av elektricitet 
och värme och stöd till diversifiering av 
energikällor, med undantag för insatser som 
omfattas av artikel 41.

a) Främjande av nya och förnybara 
energikällor för centraliserad och 
decentraliserad produktion av elektricitet 
och värme och stöd till diversifiering av 
energikällor, samtidigt som existerande 
rena energikällor bibehålls, med undantag 
för insatser som omfattas av artikel 41.

Motivering

Genom att diversifiera energiförsörjningen minskar man beroendet av en enda energikälla. 
När man väljer de enskilda beståndsdelarna i energimixen bör man emellertid även ta hänsyn 
till energikällor som redan i dag bidrar till uppnåendet av Kyotomålen och tryggar 
energiförsörjningen när de förnybara källorna fallerar.
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Ändringsförslag 61
Artikel 43, led ea (nytt)

ea) Inrättande av och ekonomiskt stöd till 
nätverk som syftar till att främja och 
informera om fördelarna med innovativ 
teknik på energiområdet, till exempel 
nätverket för organisation och främjande 
av energiteknik (OPET).

Motivering

Verksamheten inom lämpligt organiserade nätverk kommer att underlätta och effektivisera 
utbytet av bästa metoder och spridandet av teknisk kunskap när det gäller nya hållbara 
energikällor.

Ändringsförslag 62
Artikel 45

Arbetsprogrammet skall innehålla de 
bestämmelser som skall gälla för alla 
särskilda insatser och genomförandeåtgärder 
för målen i artikel 37 samt genomförande-
och finansieringsbestämmelserna och 
reglerna för deltagande. Arbetsprogrammet 
skall även innehålla bestämmelser om 
urvalskriterierna, där målen i programmet 
Intelligent energi – Europa skall återspeglas, 
och en vägledande tidsplan för 
arbetsprogrammets genomförande, särskilt i 
fråga om innehållet i inbjudningarna att 
lämna förslag.

Arbetsprogrammet skall innehålla de 
bestämmelser som skall gälla för alla 
särskilda insatser och genomförandeåtgärder 
för målen i artikel 37 samt genomförande-
och finansieringsbestämmelserna och 
reglerna för deltagande. Arbetsprogrammet 
skall även innehålla bestämmelser om 
urvalskriterierna, där målen i programmet 
Intelligent energi skall återspeglas, och en 
vägledande tidsplan för arbetsprogrammets 
genomförande, särskilt i fråga om innehållet 
i inbjudningarna att lämna förslag. 
Reglerna, bestämmelserna och kriterierna 
skall utarbetas tillsammans med berörda 
parter och vara tydliga, begripliga och 
logiska för alla inblandade.

Motivering

Med klara och tydliga regler, bestämmelser och kriterier blir det lättare för berörda parter 
att lämna in högkvalitativa och löftesrika förslag. 

Ändringsförslag 63
Bilaga II, punkt 2, led C, GIF 1

GIF 1 skall investera i förmedlande 
riskkapitalfonder som investerar i upp till tio 
år gamla små och medelstora företag; i ett 

GIF 1 skall investera i förmedlande 
riskkapitalfonder som investerar i upp till tio 
år gamla små och medelstora företag; i ett 



AD\587797SV.doc 29/32 PE 362.822v02-00

SV

typiskt fall inleds investeringarna före 
A-stadiet (såddfas) eller under A-stadiet 
(tidig fas) och sedan tillhandahålls 
uppföljningsinvesteringar där detta behövs. 
Den högsta samlade investeringen i en 
förmedlande riskkapitalfond skall vara 25 % 
av denna fonds totala samlade kapital eller 
upp till 50 % i fråga om nya fonder som 
förväntas få särskilt stor betydelse som 
katalysator för utvecklingen av 
riskkapitalmarknader för någon särskild 
teknik eller någon särskild region, liksom 
investeringsinstrument som förvaltas av 
företagsänglar. Den högsta samlade 
investeringen i en förmedlande 
riskkapitalfond skall vara 50 % i sådana fall 
där fondens investeringsfokus ligger på små 
och medelstora företag som arbetar med 
miljöinnovation. Minst 50 % av det kapital 
som investeras i någon fond skall 
tillhandahållas av investerare som arbetar på 
normala marknadsmässiga villkor (enligt 
den så kallade marknadsekonomiska 
investerarprincipen), oavsett vilken rättslig 
ställning och ägarstruktur de investerare som 
tillhandahåller denna del av kapitalet har. 
Inget åtagande i en enskild fond får 
överstiga 30 miljoner euro. GIF1 får 
saminvestera med Europeiska 
investeringsfondens egna resurser eller 
resurser som omfattas av Europeiska
investeringsbankens mandat eller andra 
resurser som förvaltas av Europeiska 
investeringsfonden.

typiskt fall inleds investeringarna före 
A-stadiet (såddfas) eller under A-stadiet 
(tidig fas) och sedan tillhandahålls 
uppföljningsinvesteringar där detta behövs. 
Den högsta samlade investeringen i en 
förmedlande riskkapitalfond skall vara 25 % 
av denna fonds totala samlade kapital eller 
upp till 50 % i fråga om nya fonder som 
förväntas få särskilt stor betydelse som 
katalysator för utvecklingen av 
riskkapitalmarknader för någon särskild 
teknik eller någon särskild region, liksom 
investeringsinstrument som förvaltas av 
företagsänglar. Den högsta samlade 
investeringen i en förmedlande 
riskkapitalfond skall vara 50 % i sådana fall 
där fondens investeringsfokus ligger på små 
och medelstora företag som arbetar med 
miljöinnovation. Minst 50 % av det kapital 
som investeras i någon fond skall 
tillhandahållas av investerare som arbetar på 
normala marknadsmässiga villkor (enligt 
den så kallade marknadsekonomiska 
investerarprincipen), oavsett vilken rättslig 
ställning och ägarstruktur de investerare som 
tillhandahåller denna del av kapitalet har. 
Samtidigt skall största möjliga deltagande 
av privata investerare eftersträvas. Inget 
åtagande i en enskild fond får överstiga 
30 miljoner euro. GIF1 får saminvestera 
med Europeiska investeringsfondens egna 
resurser eller resurser som omfattas av 
Europeiska investeringsbankens mandat 
eller andra resurser som förvaltas av 
Europeiska investeringsfonden.

Motivering

ETF:s företagsetableringssystem, föregångare till GIF 1 inom ramen för MAP, har visat sig 
otillräckligt. Anledningen är att det saknats privata investerare som kunnat uppbringa de 
nödvändiga 50 procenten av kapitalet. Till skillnad från MAP bör därför CIP lämna utrymme 
för offentliga investerare, såsom föreslås i kommissionstexten, och samtidigt involvera största 
möjliga antal privata investerare, så att GIF 1 kan utnyttjas bättre.

Ändringsförslag 64
Bilaga II, punkt 3, led C, stycke 2

Bidrag kan beviljas för finansiering av Bidrag kan beviljas för finansiering av 



PE 362.822v02-00 30/32 AD\587797SV.doc

SV

införskaffande av realtillgångar och 
immateriella tillgångar, inbegripet 
innovationsverksamhet, teknisk utveckling 
och införskaffande av licenser.

införskaffande av realtillgångar och 
immateriella tillgångar, inbegripet 
innovationsverksamhet, teknisk utveckling, 
inledande av gränsöverskridande 
affärsverksamhet och införskaffande av 
licenser.

Motivering

Främjande av ”små och medelstora företags internationalisering” bör även vara ett explicit 
mål för finansieringsinstrumenten. I gängse affärspraxis försvåras ofta finansieringar av små 
och medelstora företags gränsöverskridande investeringsprojekt, eftersom de extra risker som 
är förenade med företagens utlandsverksamhet inte kan delas. Internationaliseringen av små 
och medelstora företag är genom sin gränsöverskridande karaktär en av EU:s särskilda 
uppgifter och bör därför även främjas rent finansiellt – inte bara genom rådgivningstjänster.

Ändringsförslag 65
Bilaga III, punkt a, inledningen

a. Tjänster som rör information, feedback 
och företagssamarbete.

a. Tjänster som rör information, feedback 
och företagssamarbete (tjänster som hittills 
erbjudits av Euroinfocentren, EIC).

Ändringsförslag 66
Bilaga III, punkt a, strecksats 7a (ny)

– Stöd till små och medelstora företag för 
att dessa skall få tillgång till offentliga 
upphandlingsförfaranden på europeisk 
nivå.

Motivering

Stöd till små och medelstora företag för att dessa skall få tillgång till offentliga 
upphandlingsförfaranden i Europa innebär fler affärsmöjligheter för företagen och främjar 
konkurrensen och utnyttjandet av den europeiska inre marknaden.

Ändringsförslag 67
Bilaga III, punkt c, strecksats 2

– Hjälp till små och medelstora företag att 
kartlägga deras behov av FoTU och finna 
partner med liknande FoTU-behov.

– Hjälp till små och medelstora företag att 
kartlägga deras behov av FoTU och finna 
partner med liknande FoTU-behov samt att
förmedla och söka 
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FoTu-tjänsteleverantörer.

Motivering

Små och medelstora företag behöver också hjälp då de söker FoTu-tjänsteleverantörer.
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