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Ændringsforslag 53
Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om et rammeprogram for 
konkurrenceevne og innovation (2007-2013)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om et rammeprogram for 
konkurrenceevne og innovation, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er)(2007-2013)

Or. fr

Begrundelse

På side 4 i begrundelsen hedder det: "Iværksætter- og innovationsprogrammet vil samle… 
Det vil være målrettet mod små og mellemstore virksomheder…" Denne væsentlige 
præcisering findes imidlertid ikke i selve retsakten. Titlen på det nævnte flerårige program 
indeholder også denne præcisering. 
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 54
Betragtning 2

2) For at bidrage til at fremme 
konkurrenceevne og innovation i 
Fællesskabet, vidensamfundets udvikling og 
en bæredygtig udvikling baseret på 
afbalanceret økonomisk vækst bør der 
iværksættes et rammeprogram for 
konkurrenceevne og innovation (herefter 
benævnt "rammeprogrammet").

2) For at bidrage til at fremme 
konkurrenceevne og innovation i 
Fællesskabet, vidensamfundets udvikling, 
svaret på de demografiske ændringer i 
samfundene i EU og en bæredygtig 
udvikling baseret på afbalanceret økonomisk 
vækst bør der iværksættes et rammeprogram 
for konkurrenceevne og innovation (herefter 
benævnt "rammeprogrammet").

Or. en

Begrundelse

En af de største udfordringer i dagens samfund, som kan rumme økonomiske muligheder, hvis 
den håndteres på rette måde, glemmes alt for ofte.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 55
Betragtning 2 a (ny)

2a) Med henblik på programmets 
udformning som en samlet ramme for 
allerede eksisterende programmer og ud fra 
et "bedste praksis"-synspunkt må det 
anbefales også under de øvrige søjler at 
drage nytte af de gode erfaringer med det 
Forvaltningsorgan for Intelligent Energi, 
der allerede findes i forbindelse med
programmet Intelligent Energi - Europa.

Or. de

Begrundelse

SMV'er skal nemt og hurtigt kunne få kompetente oplysninger.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ændringsforslag 56
Betragtning 3 a (ny)
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3a) I det europæiske charter om små 
virksomheder, der blev vedtaget på Det 
Europæiske Råds møde den 19. juni 2000 i 
Feira, fremhæves det, at små virksomheder 
er "rygraden i Europas økonomi". Der bør 
i både national og europæisk politik i 
højere grad tages hensyn til disse 
virksomheders, herunder 
håndværksvirksomheders, specifikke 
karakter, behov og forventninger. 
Rammeprogrammet bør derfor også sigte 
på gennemførelse af det europæiske 
charter om små virksomheder.

Or. fr

Begrundelse

Det europæiske charter om små virksomheder definerer ti prioriterede områder, hvor der bør 
gøres en indsats til fordel for små virksomheder, særlig for at fremme iværksætterånd og 
innovation. Europa-Parlamentet har på ny udtrykt ønske om en mere effektiv gennemførelse 
af chartret i forbindelse med forberedelsen, udarbejdelsen og gennemførelsen af 
medlemsstaternes lovgivning og fællesskabsretten vedrørende små virksomheder. 
Rammeprogrammet bør derfor fremme gennemførelsen af chartret.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 57
Betragtning 6 a (ny)

6a) Rammeprogrammet bør tage hensyn til 
de evalueringer, der fremkommer som 
resultat af det europæiske charter for små 
virksomheder og iværksætterprogrammet.

Or. sv

Begrundelse

Det europæiske charter for små virksomheder indeholder ti foranstaltninger, som evalueres 
en gang om året af medlemslandene og Kommissionen. De enkelte lande skal også angive, 
hvilke fremskridt der er blevet gjort. Resultatet heraf samt prioriteringerne i 
iværksætterprogrammet bør danne grundlag for rammeprogrammet.
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Ændringsforslag af Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ændringsforslag 58
Betragtning 14

14) I industri- og tjenesteydelsessektorerne
afhænger virksomhedernes vækst af deres 
evne til hurtigt at tilpasse sig forandringer og 
udnytte deres innovative potentiale. Denne 
udfordring vedrører virksomheder af alle 
størrelser, men er særlig vigtig for mindre 
virksomheder. Det er derfor hensigtsmæssigt 
at iværksætte et særprogram benævnt 
”iværksætter- og innovationsprogrammet".

14) I industri- og tjenesteydelsessektorerne 
afhænger virksomhedernes vækst af deres 
evne til hurtigt at tilpasse sig forandringer og 
udnytte deres innovative potentiale. Denne 
udfordring vedrører virksomheder af alle 
størrelser, men er særlig vigtig for mindre 
virksomheder, hvor iværksætterånd og -
kultur bør fremmes og udnyttes under 
hensyntagen til disse virksomheders 
specifikke karakter. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at iværksætte et 
særprogram benævnt ”iværksætter- og 
innovationsprogrammet".

Or. fr

Begrundelse

Udvikling af iværksætterånd er en nødvendig forudsætning for, at Lissabon-strategien lykkes. 
Imidlertid er det ikke muligt at tage samme midler i brug til udvikling og udnyttelse af 
iværksætter- og innovationsånd i alle virksomheder, fordi deres størrelse, art og virksomhed 
er så forskelligartede.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ændringsforslag 59
Betragtning 14 a (ny)

14a) Innovation skal forstås i bred 
betydning og omfatte både teknologisk 
innovation med opbygning af kapaciteten i 
høj-, mellem- og lavteknologiske 
virksomheder, modernisering af aktiviteter 
og tjenesteydelser, navnlig i små 
virksomheder og mikrovirksomheder, og 
modernisering med socialt sigte og med 
henblik på jobskabelse. Der bør også tages 
højde for den væsentlige rolle, som disse 
virksomheder spiller med hensyn til 
tilpasning og formidling af eksisterende 
teknologier. 
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Or. frBegrundelse

Mindre virksomheder, navnlig de, der beskæftiger sig med produktion og forarbejdning af 
varer og tjenesteydelser og dermed tilføjer en merværdi, sikrer deres udvikling og 
konkurrenceevne ved på innovativ vis at tilpasse eksisterende teknologier og/eller ved at 
modernisere deres arbejdsmetoder. Derfor bør der anlægges et bredere syn på begrebet 
innovation for bedre at tage hensyn til disse virksomheders særlige karakter, navnlig de 
særlige betingelser for produktivitetsstigning samt deres jobskabelsespotentiale.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Ændringsforslag 60
Betragtning 16

16) I Kommissionens meddelelse til Rådet 
og Europa-Parlamentet ”Fremme af 
teknologi til bæredygtig udvikling: En EU-
handlingsplan for miljøteknologi” efterlyses 
fællesskabsprogrammer, der kan støtte 
udviklingen og indførelsen af 
miljøteknologi, samt mobilisering af 
finansielle instrumenter til risikodeling ved 
investering i miljøteknologi.

16) I Kommissionens meddelelse til Rådet 
og Europa-Parlamentet ”Fremme af 
teknologi til bæredygtig udvikling: En EU-
handlingsplan for miljøteknologi” efterlyses 
fællesskabsprogrammer, der kan støtte 
udviklingen og indførelsen af 
miljøteknologi, samt mobilisering af 
finansielle instrumenter til risikodeling ved 
investering i miljøteknologi. 
Rammeprogrammet vil derfor fremme 
indførelsen af miljøteknologi via pilot- og 
markedsintroduktionsprojekter og fremme 
frivillige tilgangsmåder på områder som 
miljøforvaltning og netværkssamarbejde 
med relevante aktører. Det vil støtte 
virksomheders økoinnovation via 
saminvestering i risikokapitalfonde. Det vil 
også forbedre kendskabet til de økonomiske 
muligheder for økoinnovation hos alle 
vigtige berørte parter, navnlig i 
finansverdenen. Kommissionen og 
medlemsstaterne vil sikre, at der udpeges 
tilstrækkeligt mange sagkyndige i 
økoinnovation til de forvaltningskomiteer, 
hvor sådanne spørgsmål drøftes og 
besluttes.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, hvordan rammeprogrammet vil håndtere økoinnovation, og hvad 
dette nøjagtigt vil omfatte. Et af de vigtigste spørgsmål med hensyn til at sikre, at 
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økoinnovation er godt synlig, er, at sagkyndige i økoinnovtion bør være velrepræsenterede i 
de relevante arbejdsudvalg.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 61
Betragtning 17

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

17) Markedsbaserede finansielle 
fællesskabsinstrumenter for SMV’er 
supplerer og øger virkningen af finansielle 
ordninger på nationalt plan. De kan 
fremhjælpe private investeringer til skabelse 
af nye, innovative virksomheder, og de kan 
støtte virksomheder med stort 
vækstpotentiale i deres ekspansionsfase for 
at mindske effekten af ”ubalancer” med 
hensyn til frembringelse af egenkapital. De 
kan forbedre de eksisterende SMV’ers 
adgang til lånefinansiering af aktiviteter, der 
støtter deres konkurrenceevne og 
vækstpotentiale. Der må tages specielle 
hensyn for at støtte kvindelige 
iværksættere, unge iværksættere og 
iværksættere med en ikke-europæisk 
baggrund, da disse ofte har større 
problemer med at få adgang til risikovillig 
kapital.

Or. sv

Begrundelse

Kvindelige iværksættere, unge iværksættere og iværksættere med ikke-europæisk baggrund 
har ofte store problemer med at få fat i risikovillig kapital. Hvis Europa skal opfylde målene i 
Lissabon-strategien, er det nødvendigt at give alle mennesker mulighed for at udvikle deres 
iværksættervirksomhed og kreativitet.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 62
Betragtning 20 a (ny)

20a) Viden og knowhow, der kan omsættes 
direkte til innovative kommercielle 
produkter, kan tilbydes gratis til de små og 
mellemstore virksomheder via et nationalt 
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eller regionalt system med "videnkuponer" 
for små og mellemstore virksomheder for 
dermed at styrke sådanne virksomheders 
innovationsevne. For at støtte spredningen 
af viden kan anvendelse af et system med 
"videnkuponer" for små og mellemstore 
virksomheder, der finansieres på nationalt 
plan, vise sig at være et nyttigt redskab. Der 
kan ydes EU-støtte til sådanne 
"videnkuponer", nemlig via 
rammeprogrammet for forskning og 
teknologisk udvikling og strukturfondene 
(under målet om regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse).

Or. en

Begrundelse

Systemet med videnkuponer for små og mellemstore virksomheder indfører en ny 
støtteordning for disse virksomheder ved, at allerede eksisterende viden anvendes og 
integreres i innovative applikationer, hvorved "videngabet" for EU's industrier og 
virksomheder mindskes. Det kan vise sig at blive et meget nyttigt redskab, der skal finansieres 
f.eks. via det syvende rammeprogram eller strukturfondene, som dermed supplerer målene i 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 63
Betragtning 21

21) Fællesskabet skal skaffe sig et sundt 
analytisk grundlag til støtte for dets politik 
på områderne SMV'er, iværksætterånd, 
innovation og konkurrenceevne i 
industrisektorerne. Et sådant grundlag bør 
tilføre merværdi til de oplysninger, der er til 
rådighed på nationalt niveau inden for disse 
områder. Fællesskabet bør sørge for en 
fælles udvikling af 
konkurrenceevnestrategier for industri- og 
tjenesteydelsessektorerne og for fremme af 
bedste praksis i relation til et 
iværksættermiljø og en iværksætterkultur, 
herunder virksomhedernes sociale ansvar og 
lige muligheder for kvinder og mænd, samt 

21) Fællesskabet skal skaffe sig et sundt 
analytisk grundlag til støtte for dets politik 
på områderne SMV'er, iværksætterånd, 
innovation og konkurrenceevne i 
industrisektorerne. Et sådant grundlag bør 
tilføre merværdi til de oplysninger, der er til 
rådighed på nationalt niveau inden for disse 
områder. Fællesskabet bør sørge for en 
fælles udvikling af 
konkurrenceevnestrategier for industri- og 
tjenesteydelsessektorerne og for fremme af 
bedste praksis i relation til et 
iværksættermiljø og en iværksætterkultur, 
herunder virksomhedernes sociale ansvar og 
lige muligheder for kvinder og mænd, samt 
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for forbedring af etableringsmulighederne 
for unge iværksættere.

for forbedring af etableringsmulighederne 
for unge iværksættere. Fællesskabet bør 
også sørge for, at der vedtages en 
fælleseuropæisk definition af "unge 
innovative virksomheder" og "unge 
børsnoterede virksomheder" som en fælles 
referencemodel for de medlemsstater, der 
ønsker at indføre et gunstigt skattesystem 
for små og mellemstore virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Et gunstigt skattesystem som det, der beskrives under definitionerne af "Ung innovativ 
virksomhed" og "Ung børsnoteret virksomhed" omfattende skattenedsættelser og fritagelser 
for sociale omkostninger, er en faktor, der vil fremme investeringer i små og mellemstore 
virksomheder. Skattespørgsmål reguleres grundlæggende på nationalt plan, men fælles 
udvikling af konkurrencestrategier nødvendiggør en fælles referencemodel, der skal 
gennemføres i de medlemsstater, der ønsker at skabe skatteincitamenter for oprettelse af nye 
virksomheder.  

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 64
Betragtning 21

21) Fællesskabet skal skaffe sig et sundt 
analytisk grundlag til støtte for dets politik 
på områderne SMV'er, iværksætterånd, 
innovation og konkurrenceevne i 
industrisektorerne. Et sådant grundlag bør 
tilføre merværdi til de oplysninger, der er til 
rådighed på nationalt niveau inden for disse 
områder. Fællesskabet bør sørge for en 
fælles udvikling af 
konkurrenceevnestrategier for industri- og 
tjenesteydelsessektorerne og for fremme af 
bedste praksis i relation til et 
iværksættermiljø og en iværksætterkultur, 
herunder virksomhedernes sociale ansvar og 
lige muligheder for kvinder og mænd, samt 
for forbedring af etableringsmulighederne 
for unge iværksættere.

21) Fællesskabet skal skaffe sig et sundt 
analytisk grundlag til støtte for dets politik 
på områderne mikrovirksomheder, SMV'er, 
iværksætterånd, innovation og 
konkurrenceevne i industrisektorerne. Et 
sådant grundlag bør tilføre merværdi til de 
oplysninger, der er til rådighed på nationalt 
niveau inden for disse områder. Denne 
statistik over mikrovirksomheders og små 
og mellemstore virksomheders situation bør 
analyseres og drøftes på Rådets 
forårstopmøde i forbindelse med 
rapporteringen om Lissabon-processen. 
Fællesskabet bør sørge for en fælles 
udvikling af konkurrenceevnestrategier for 
industri- og tjenesteydelsessektorerne og for 
fremme af bedste praksis i relation til et 
iværksættermiljø og en iværksætterkultur, 
herunder virksomhedernes sociale ansvar og 
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lige muligheder for kvinder og mænd, samt 
for forbedring af etableringsmulighederne 
for unge iværksættere.

Or. sv

Begrundelse

EU skal have relevante statistikker og sammenlignelige data om mikrovirksomheder og om 
små og mellemstor virksomheder. Dette grundlag bør senere drøftes på højeste politiske 
niveau på Rådets forårstopmøde i forbindelse med rapporteringen om Lissabon-processen.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ændringsforslag 65
Betragtning 21 a (ny)

21a) Betydningen af små virksomheder, 
mikrovirksomheder og deres forskellige 
komponenter undervurderes i 
Fællesskabets undersøgelser af 
virksomheder. Til trods for, at de udgør 
over 98 % af EU's industrielle netværk og 
tegner sig for mere end halvdelen af 
beskæftigelsen, er kendskabet til deres 
situation og rolle stadig forholdsvis ringe. 
Det er derfor nødvendigt at foretage 
økonomiske og statistiske undersøgelser og 
analyser af disse virksomheder, navnlig 
håndværksvirksomheder. 

Or. fr

Begrundelse

Små virksomheder og mikrovirksomheder omfatter i henhold til den officielle definition 98 % 
af de virksomheder, der er etableret i Unionen, men Fællesskabets undersøgelsesmateriale 
om disse virksomheder er utilstrækkeligt. Den statistiske og økonomiske viden om små 
virksomheder og håndværksvirksomheder bør derfor uddybes med henblik på at sikre en 
hensigtsmæssig gennemførelse af de af Fællesskabets handlingsprogrammer, der vedrører 
dem.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 66
Betragtning 22 a (ny)
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22a) I overensstemmelse med den tredje 
udgave af Oslo-manualen 
(OECD/Eurostat, november 2005) forstås 
ved "innovation" gennemførelse af et nyt 
eller væsentligt forbedret produkt (vare 
eller tjenesteydelse) eller en ny eller 
væsentligt forbedret proces, en ny 
markedsføringsmetode eller en ny 
organisationsmetode inden for 
virksomhedspraksis, 
arbejdspladsorganisation eller eksterne 
forbindelser. "Innovationsaktiviteter" er 
alle videnskabelige, teknologiske, 
organisatoriske, finansielle og 
kommercielle skridt, der fører til 
gennemførelsen af innovationer, eller som 
tager sigte herpå. Visse 
innovationsaktiviteter er i sig selv 
innovative, mens andre ikke er nyskabende 
aktiviteter, men er nødvendige for 
gennemførelsen af innovationer. 
Innovationsaktiviteter omfatter også 
forskning og udvikling, som ikke direkte er 
knyttet til udviklingen af en specifik 
innovation. Rammeprogrammet bør derfor 
omfatte innovation inden for alle sektorer 
og fokusere på innovation i alle aspekter af 
værdikæden: produktion, distribution, 
markedsføring, management, menneskelige 
ressourcer osv. Rammeprogrammet bør 
også omfatte institutionel innovation, der 
omfatter innovation med hensyn til de 
redskaber, metoder, modeller og strategier, 
der anvendes til innovationsmanagement.

Or. en

Begrundelse

Oslo-manualen indeholder OECD/EU- retningslinjer for indsamling og fortolkning af 
innovationsdata. Manualen blev revideret for nylig, og den tredje udgave blev forelagt i 
november 2005. Manualen klarlægger begrebet innovation, og da definitionen af innovation i 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation skal være i overensstemmelse med de 
seneste specifikationer af innovationsbegrebet, er Oslo-manualen en selvskreven kilde til 
sådanne definitioner.
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 67
Betragtning 23

23) Markedet for overførsel af viden og 
optagelse heraf er ofte uigennemskueligt, og 
manglende oplysninger eller kontakter 
skaber markedshindringer. Virksomhederne 
finder det også vanskeligt at integrere 
teknologier, der ikke er en del af deres 
traditionelle aktivitetsområde, og at tilegne 
sig nye færdigheder. De finansielle risici kan 
være store i forbindelse med innovation, 
indtjening kan forsinkes af 
udviklingsvanskeligheder, og beskatningen 
af hhv. succes og fiasko er måske ikke 
neutral. Der kan være mangel på de 
færdigheder, der er nødvendige for at 
udnytte forskellige muligheder. 
Institutionelle eller lovgivningsmæssige 
hindringer kan forsinke eller underminere 
fremkomsten af nye markeder og adgangen 
til dem. Desuden kan økonomiske forhold 
være bestemmende for, om der finder 
innovation sted eller ej.

23) Markedet for overførsel af viden og 
optagelse heraf er ofte uigennemskueligt, og 
manglende oplysninger eller kontakter 
skaber markedshindringer. Virksomhederne 
finder det også vanskeligt at integrere 
teknologier, der ikke er en del af deres 
traditionelle aktivitetsområde, og at tilegne 
sig nye færdigheder. De finansielle risici kan 
være store i forbindelse med innovation, 
indtjening kan forsinkes af 
udviklingsvanskeligheder, og beskatningen 
af hhv. succes og fiasko er måske ikke 
neutral. Der kan være mangel på de 
færdigheder, der er nødvendige for at 
udnytte forskellige muligheder. 
Institutionelle eller lovgivningsmæssige 
hindringer kan forsinke eller underminere 
fremkomsten af nye markeder og adgangen 
til dem. Konkurslovgivningen kan skabe 
store hindringer for viljen til at påtage sig 
en risiko i forbindelse med 
iværksættervirksomhed på grund af frygten 
for fiasko. Desuden kan økonomiske forhold 
være bestemmende for, om der finder 
innovation sted eller ej.

Or. en

Begrundelse

Konkurslovgivningen kan udgøre en stor hindring, når det gælder viljen til at påtage sig en 
risiko i forbindelse med iværksættervirksomhed, og dermed når det gælder oprettelsen af 
mindre, innovtive virksomheder.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 68
Betragtning 25 a (ny)

25a) Oprettelse af et særligt EU-
innovationsagentur kan udgøre en 
yderligere, effektiv mekanisme med henblik 
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på at fremme innovationen i EU.

Or. en

Begrundelse

Innovation er den vigtigste drivkraft bag konkurrenceevnen. Ud over de foreslåede 
foranstaltninger i nærværende afgørelse er der dog behov for en yderligere mekanisme på 
europæiske plan for at samordne de pågældende politikker i EU og fremme innovationen. Det 
synes nødvendigt at oprette et særligt EU-innovationsagentur med sagkyndigt personale, der 
vil kunne vurdere situationen i EU i denne henseeende og foreslå de nødvendige 
foranstaltninger, uafhængigt af og eventuelt som et supplement til de politikker, som 
Kommissionen fremmer, samtidig med at der opretholdes en operationel forbindelse med 
Kommissionen. 

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 69
Betragtning 28 a (ny)

28a) Interoperabilitet er af afgørende 
betydning for informationssamfundets 
udvikling.

Or. en

Begrundelse

Interoperabilitet er nøglen til succes for et innovativ informationssamfund. 
Interoperabilitetens betydning fremgår f.eks. af vedtagelsen af "European Interoperability 
Framework for pan-European eGovernment Services" 
(http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761) og den definition af åbne standarder, der 
indgår heri.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 70
Betragtning 34

34) Naturressourcerne, der i henhold til 
traktatens artikel 174, skal udnyttes 
forsigtigt og rationelt, omfatter foruden 
vedvarende energikilder også olie, naturgas 
og faste brændstoffer, som er vigtige 
energikilder, men som også er de vigtigste 

34) Naturressourcerne, der i henhold til 
traktatens artikel 174 skal udnyttes forsigtigt 
og rationelt, omfatter foruden visse
vedvarende energikilder også olie, naturgas 
og faste brændstoffer, som er vigtige 
primære energikilder, men som også er de 



AM\593717DA.doc 13/103 PE 367.642v01-00

DA

kilder til CO2-emissioner. vigtigste kilder til antropogene CO2-
emissioner.

Or. en

Begrundelse

Ikke alle naturressourcer, der er nævnt i traktatens artikel 174, er vedvarende energikilder og 
omvendt. Solenergi - der uden tvivl er en vedvarende energikilde - er f.eks. ikke en 
naturressource i henhold til artikel 174. Vand - der uden tvivl er en naturressource - er en 
vedvarende energikilde for vandkraft.

CO2-emissioner fra biotiske kilder er langt højere end antropogene emissioner. Sidstnævnte 
skyldes navnlig forbrændingen af hydrocarboner, kul og andre faste brændstoffer.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 71
Betragtning 34 a (ny)

34a) Spredning af energiforsyningerne 
nedsætter afhængigheden af en enkelt 
energikilde. Ved udvælgelsen af de enkelte 
bestanddele i energimiksen bør der dog 
tages hensyn til de energikilder, der 
allerede bidrager til opnåelse af Kyoto-
målene og sikrer energiforsyningerne i 
tilfælde af sammenbrud i forsyningen af 
vedvarende energikilder. 

Or. en

Begrundelse

Der bør tages hensyn til de eksisterende energiformer.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 72
Betragtning 35

35) I grønbogen ”På vej mod en europæisk 
strategi for energiforsyningssikkerhed” 
anføres det, at EU i stadig højere grad er ved 
at blive afhængig af eksterne energikilder, 
og at denne afhængighed vil kunne stige til 

35) I grønbogen ”På vej mod en europæisk 
strategi for energiforsyningssikkerhed” 
anføres det, at EU i stadig højere grad er ved 
at blive afhængig af eksterne energikilder, 
og at denne afhængighed vil kunne stige til 
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70 % i løbet af 20 til 30 år. Den 
understregede derfor behovet for at 
afbalancere forsyningspolitikken i retning af 
en klar indsats for en efterspørgselspolitik, 
og den opfordrede til et bedre styret og mere 
miljøvenligt forbrug, især i transportsektoren 
og bygge- og anlægssektoren. Den 
opfordrede også til prioritering af 
udviklingen af nye og vedvarende 
energikilder for at tackle udfordringerne i 
forbindelse med den globale opvarmning og 
for at opfylde det mål, der allerede er 
opstillet i tidligere handlingsplaner og 
resolutioner, og som er, at 12 % af 
Fællesskabets interne bruttoforbrug inden 
2010 skal dækkes af vedvarende 
energikilder.

70 % i løbet af 20 til 30 år. Den 
understregede derfor behovet for at 
afbalancere politikken for udbudssiden i 
retning af en klar indsats for en politik for 
efterspørgselssiden, og den opfordrede til et 
bedre styret og mere miljøvenligt forbrug,
især i transportsektoren og bygge- og 
anlægssektoren. Den opfordrede også til 
prioritering af udviklingen af nye og 
vedvarende energikilder for at tackle 
udfordringerne i forbindelse med den 
globale opvarmning og for at opfylde det 
mål, der allerede er opstillet i tidligere 
handlingsplaner og resolutioner, og som er, 
at 12 % af Fællesskabets interne 
bruttoforbrug inden 2010 skal dækkes af 
vedvarende energikilder.

Or. en

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Ændringsforslag 73
Betragtning 40 a (ny)

40a) Dette særprogram bør bidrage til at 
opnå de generelle mål om forbedring af 
energispredningen og 
forsyningssikkerheden og styrkelse af 
konkurrenceevnen hos EU-
virksomhederne, i særdeleshed de små og 
mellemstore virksomheder, samtidig med at 
miljøet beskyttes, og de internationale 
forpligtelser på dette område opfyldes. 
Foranstaltninger til forbedring af 
energieffektiviteten i særprogrammet vil 
også fokusere på teknologiske forbedringer 
i produktionsprocesser og foreslå 
effektivitetsgevinster via forbedret 
transportlogistik.

Or. en

Begrundelse

I denne betragtning understreges det, at de effektivitetsgevinster, der kan forventes via dette 



AM\593717DA.doc 15/103 PE 367.642v01-00

DA

særprogram, også skal fokusere på teknologiske ændringer og optimering af 
transportlogistikken.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 74
Betragtning 42

42) Ud over miljøfordele kan det anføres, at 
vedvarende energikilder og energieffektivitet 
er blandt de hurtigst voksende industrier i 
Fællesskabet, og at de skaber nye, 
innovative arbejdspladser. Den europæiske 
industri for vedvarende energi er verdens 
førende med hensyn til udvikling af 
teknologier til produktion af elektricitet ved 
hjælp vedvarende energi. De fremmer den 
økonomiske og sociale samhørighed og 
betyder, at man undgår for stort 
ressourcespild.

42) Ud over miljøfordele kan det anføres, at 
vedvarende energikilder og energieffektivitet 
er blandt de hurtigst voksende industrier i 
Fællesskabet, og at de skaber nye, 
innovative arbejdspladser. Den europæiske 
industri for vedvarende energi er verdens 
førende med hensyn til udvikling af 
teknologier til produktion af elektricitet ved 
hjælp vedvarende energi. De fremmer den 
økonomiske og sociale samhørighed og 
betyder, at man undgår for stort 
ressourcespild. For at opnå en bæredygtig 
udvikling kræves der fortsatte investeringer 
og yderligere teknologisk udvikling i 
sektoren for vedvarende energi.

Or. en

Begrundelse

I lyset af det stigende energiforbrug er det af afgørende betydning at kræve yderligere 
investeringer på dette område for at nå de fastlagte mål i sektoren for vedvarende energi og 
ligeledes bevare den førerstilling, den europæiske industri for vedvarende energi indtager.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Ændringsforslag 75
Betragtning 45

45) Den internationale dimension 
(”COOPENER”) af programmet, der blev 
fastlagt ved beslutning 1230/2003/EF, bør 
videreføres inden for rammerne af de nye 
fællesskabsinstrumenter for ekstern bistand.

45) Den internationale dimension 
(”COOPENER”) af programmet, der blev 
fastlagt ved beslutning 1230/2003/EF, bør 
videreføres inden for rammerne af de nye 
fællesskabsinstrumenter for ekstern bistand 
som del af et tematisk program for miljø og 
bæredygtig forvaltning af naturressourcer, 
herunder energi. Der bør dog være en nær 
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forbindelse mellem den relevante del af det 
tematiske program og særprogrammet 
”Intelligent Energi - Europa” for at 
udnytte den særlige sagkundskab, der 
findes i Forvaltningsorganet for intelligent 
energi, og bistå de små og mellemstore 
virksomheder, således at de kan drage 
fordel af de potentielle markeder for 
intelligent energi, der findes uden for 
Europa.

Or. en

Ændringsforslag af Ján Hudacký

Ændringsforslag 76
Betragtning 47 a (ny)

47a) Rammeprogrammet bør gennemføres 
på grundlag af subsidiaritetsprincippet via 
relevante regionale organisationer for at 
styrke de små og mellemstore 
virksomheders konkurrence- og 
innovationsevne, fortrinsvis på lokalt og 
regionalt plan.

Or. en

Begrundelse

Hvis regionernes socioøkonomiske sammenhængskraft skal øges, afhænger det i første række 
af, hvor konkurrencedygtige og innovative de lokale små og mellemstore virksomheder er.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 77
Betragtning 49 a (ny)

49a) For at sikre en sammenhængende 
gennemførelse af rammeprogrammet som 
helhed bør en højtstående rådgivende 
gruppe om konkurrenceevne og innovation 
bistå Kommissionen.
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Or. en

Begrundelse

Der skal sikres synergieffekter inden for rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation og mellem dette rammeprogram og andre EU-programmer.

For at opnå dette og for at integrere Oslo-manualen (OECD/Eurostat, november 2005) vil det 
være gavnligt for den overordnede kvalitetsforvaltning af programmet, hvis der under 
udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne er adgang til sagkundskaben hos en ekspertgruppe.

Oslo-manualen klarlægger innovationsbegrebet, og den blev for nylig revideret. Da 
definitionen af innovation i rammeprogrammet skal være i overensstemmelse med de seneste 
specifikationer af innovationsbegrebet, er Oslo-manualen en selvskreven kilde til sådanne 
definitioner.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 78
Betragtning 49 a (ny)

49a) For at sikre en sammenhængende 
gennemførelse af rammeprogrammet som 
helhed bør en højtstående rådgivende 
gruppe om konkurrenceevne og innovation 
bistå Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

I stedet for at dele programmet op i tre helt forskellige underprogrammer må programmets 
sammenhæng sikres gennem synergieffekter og effektiv samordning mellem de tre 
underprogrammer. En gruppe af højtstående sagkyndige kan opnå dette via sin rådgivning, 
bl.a. med hensyn til de årlige programmer. Endnu vigtigere er det dog, at programmet vil 
drage nytte af den erfaring og sagkundskab, som deltagerne i en sådan gruppe har. Desuden 
mangler Kommissionens forslag den del, der vedrører høring af de berørte parter og deres
deltagelse i gennemførelsesprocessen.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 79
Artikel 1, stk. 3

3. Rammeprogrammet omfatter ikke 3. Rammeprogrammet omfatter ikke 
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foranstaltninger inden for forskning og 
teknologisk udvikling, der gennemføres i 
henhold til traktatens artikel 166.

foranstaltninger inden for forskning og 
teknologisk udvikling, der gennemføres i 
henhold til traktatens artikel 166; det 
fremmer dog innovativ erhvervsmæssig 
udnyttelse af forskningsresultater og 
resultater af teknologisk udvikling. Det 
sikres, at der ikke er noget finansieringsgab 
mellem forskning, udvikling og innovation.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at klarlægge forholdet mellem rammeprogrammet for konkurrenceevne 
og innovation og det syvende forskningsrammeprogram, når det gælder gennemførelsens 
rækkevidde, for at undgå huller i forsknings- og innovationsprocessen.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 80
Artikel 1, stk. 3

3. Rammeprogrammet omfatter ikke 
foranstaltninger inden for forskning og 
teknologisk udvikling, der gennemføres i 
henhold til traktatens artikel 166.

3. Rammeprogrammet omfatter ikke 
foranstaltninger inden for forskning og 
teknologisk udvikling, der gennemføres i 
henhold til traktatens artikel 166, men 
støtter udtrykkeligt virksomhedernes 
innovative anvendelse af forsknings- og 
udviklingsarbejdets resultater.

Or. es

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at støtte overførslen af teknologi og slå bro over den eksisterende 
kløft i Europa mellem forskning og erhvervsmæssig anvendelse.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 81
Artikel 2, stk. 1, litra a

a) at fremme virksomhedernes, særlig de 
små og mellemstore virksomheders, 

a) at fremme virksomhedernes, særlig de 
små og mellemstore virksomheders samt 
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konkurrenceevne mikrovirksomhedernes konkurrenceevne

Or. es

Begrundelse

Selv om begrebet mikrovirksomhed er omfattet af definitionen på små og mellemstore 
virksomheder, bør rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation fremhæve 
mikrovirksomhedernes betydning i den europæiske økonomiske struktur.

Ændringsforslag 82
Artikel 2, stk. 1, litra a

a) at fremme virksomhedernes, særlig de 
små og mellemstore virksomheders, 
konkurrenceevne

a) at fremme virksomhedernes, særlig de 
små og mellemstore virksomheders, 
konkurrenceevne, navnlig i små 
virksomheder og håndværksvirksomheder 

Or. fr

Begrundelse

Små virksomheder udgør over 98 % af EU's industrielle netværk og tegner sig for mere end 
halvdelen af beskæftigelsen. Desuden har disse virksomheder, navnlig 
håndværksvirksomhederne, særlige egenskaber samt specifikke behov og forventninger.

Derfor bør der som led i rammeprogrammet gøres en særlig indsats til fordel for disse 
virksomheder for at fastlægge de nødvendige foranstaltninger, som er tilpasset deres 
specifikke behov.

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 83
Artikel 2, stk. 1, litra b

b) at fremme innovation, herunder 
økoinnovation

b) at fremme innovation, herunder 
økoinnovation og innovation til forbedring 
af EU's sikkerhedskapacitet

Or. de

Begrundelse

Som supplement til det europæiske sikkerhedsforskningsprogram bør rammeprogrammet i 
betragtning af en ændret sikkerhedssituation også fremme innovation, som forbedrer EU's og 
dens borgeres sikkerhed.
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Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 84
Artikel 2, stk. 1, litra b a (nyt)

ba) at fremme innovativ 
virksomhedsudnyttelse af forsknings- og 
udviklingsresultater, hvortil hører området 
mellem forskning og 
anvendelse/markedsføring, efter at 
udviklingen på førkonkurrencestadiet er 
afsluttet

Or. de

Begrundelse

Udnyttelsen af forsknings- og udviklingsresultater i virksomheders produktionsprocesser og 
afsætningsegnede produkter er afgørende for udnyttelsen af innovationspotentialet. Det har 
særlig stor betydning, at hullet mellem forskning og innovation lukkes. Derfor er det vigtigt, 
at der ikke opstår noget teknisk slip i mulighederne for fremme. Fasen mellem forskning og 
anvendelse er ikke noget gråt område og omfatter ikke kun pre-seed-fasen.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 85
Artikel 2, stk. 1, litra c

c) at fremskynde udviklingen af et 
konkurrencedygtigt, innovativt og inklusivt 
informationssamfund

c) at fremskynde udviklingen af et 
bæredygtigt, konkurrencedygtigt, innovativt 
og inklusivt informationssamfund

Or. en

Begrundelse

I henhold til traktaten skal der i alle EU-programmer tages hensyn til 
bæredygtighedsaspektet. Bæredygtighed er også et af Lissabon-dagsordenens mål.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 86
Artikel 2, stk. 1, litra d a (nyt)

da) at gennemføre et specifikt program for 
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små virksomheder for at fremme 
gennemførelsen af de ti retningslinjer i det 
europæiske charter om små virksomheder 
både på EU-plan og på nationalt og 
regionalt plan.

Or. fr

Begrundelse

Små virksomheder og mikrovirksomheder omfatter i henhold til den officielle definition 98
% af de virksomheder, der er etableret i Unionen, hvilket gør det nødvendigt at definere 
relevante politikker. Gennemførelsen af de 10 henstillinger fra det europæiske charter om 
små virksomheder bør endelig fuldføres. I Kommissionens begrundelse på side 5 hedder 
det "Det (programmet) vil være et vigtigt instrument… til at yde støtte på fællesskabsplan 
til medlemsstaternes aktioner i forbindelse med det europæiske charter for små 
virksomheder".  Ændringsforslaget indføjer blot denne hensigt i retsaktens tekst. 
Endvidere glemmer Kommissionen ofte, at det også påhviler den at gennemføre chartret.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 87
Artikel 2, stk. 1, litra d a (nyt)

da) at bidrage til en optimering af forholdet 
mellem eksisterende informationstjenester 
(på EU-plan, nationalt eller regionalt plan, 
f.eks. Euro Info Centrene), som kan give de 
små og mellemstore virksomheder, 
industrien og videninstitutionerne al 
nødvendig information om dette 
rammeprogram, det syvende 
rammeprogram om forskning og udvikling 
og strukturfondene.

Or. en

Begrundelse

De eksisterende informationstjenester skal modtage vejledning og information, således at de 
kan betjene de små og mellemstore virksomheder, industrien og videninstitutionerne og gøre 
dette ud fra tanken om, at fondene supplerer hinanden.



PE 367.642v01-00 22/103 AM\593717DA.doc

DA

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 88
Artikel 2, stk. 2 a (ny)

2a. Gennemførelsen af rammeprogrammets 
mål koordineres af et horisontalt 
forvaltningsudvalg bestående af 
repræsentanter for de EIPC-, ICTC- og 
IEEC-udvalg, der nedsættes i henhold til 
artikel 46. 

Or. en

Begrundelse

Ud over tre forvaltningsudvalg for hvert af rammeprogrammets særprogrammer er et 
koordinerende organ, der overvåger opfyldelsen af rammeprogrammets horisontale mål, et 
nyttigt redskab. 

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 89
Artikel 4, litra d

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

udgår 

Or. de

Begrundelse

En udbredelse til hele verden er for meget for dette programs økonomiske formåen og 
resulterer i, at der ikke kan tages fat på de pressende opgaver.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 90
Artikel 5, stk. 1, afsnit 1

1. Kommissionen vedtager årlige 
arbejdsprogrammer for særprogrammerne 
efter proceduren i artikel 46, stk. 2.

1. Kommissionen vedtager årlige 
arbejdsprogrammer for særprogrammerne 
efter proceduren i artikel 46, stk. 2, under 
hensyntagen til behovet for tilpasning til 
fremtidige udviklinger.

Or. en
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Begrundelse

Rammeprogrammet kræver et vist mål af fleksibilitet.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 91
Artikel 6, overskrift

Gennemførelsesforanstaltninger Fælles gennemførelsesforanstaltninger for 
rammeprogrammet

Or. en

Begrundelse

Det må præciseres, at der er en fælles værktøjskasse med gennemførelsesredskaber for alle 
underprogrammer.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 92
Artikel 6, stk. 1, indledning

1. Arbejdsprogrammerne gennemføres 
navnlig ved hjælp af følgende 
foranstaltninger:

1. I de årlige arbejdsprogrammer angives 
de relevante 
gennemførelsesforanstaltninger for hvert 
af de tre særprogrammer. 
Gennemførelsesforanstaltningerne, der 
beskrives i enkeltheder i afsnit II, kapitel I, 
II og III, afdeling 2, er vejledende for hvert 
særprogram, men kan anvendes for alle tre 
særprogrammer. De fælles 
gennemførelsesforanstaltninger, der er 
fælles for alle tre særprogrammer, omfatter 
bl.a.:

Or. en

Begrundelse

Det må præciseres, at der er en fælles værktøjskasse med gennemførelsesredskaber for alle 
underprogrammer.
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 93
Artikel 6, stk. 1, litra b

b) netværk, der samler et bredt udsnit af 
aktører

b) netværk, der samler et bredt udsnit af 
aktører, især netværket af Euro-Infocentre i 
Den Europæiske Union

Or. de

Begrundelse

Netværket af Euro-Infocentre har allerede erfaringer på dette område og kan således også 
tilbyde de små og mellemstore virksomheder assistance.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 94
Artikel 6, stk. 1, litra c

c) pilotprojekter, 
markedsintroduktionsprojekter og andre 
foranstaltninger til fremme af praktisk 
anvendelse af innovationer

c) pilotprojekter, 
markedsintroduktionsprojekter og andre 
foranstaltninger til fremme af praktisk 
anvendelse af innovationer og realisering af 
små og mellemstore virksomheders 
innovationspotentiale

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at understrege både de små og mellemstore virksomheders udnyttelse af 
videnpotentialerne (såsom universiteter, andre EU-programmer og nationale eller 
internationale F&U-programmer) og realiseringen af disse virksomheders 
innovationspotentiale for at gøre innovationsprocessen og forbindelserne mellem de små og 
mellemstore virksomheder og F&U-samfundene mere synlige.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 95
Artikel 6, stk. 1, litra e

e) informationsudveksling, formidling og 
opmærksomhedsskabende initiativer

e) informationsudveksling, formidling og 
opmærksomhedsskabende initiativer med 
hensyn til både udbud af og efterspørgsel 
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efter innovation

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt i højere grad at fokusere på, at det aktuelle utilstrækkelige 
innovationsniveau i Europa skyldes svælget i både de små og mellemstore virksomheders 
adgang til finansieringsmuligheder og i disse virksomheders efterspørgsel efter innovative 
produkter og tjenesteydelser. 

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 96
Artikel 6, stk. 1, litra g

g) offentlige udbud på grundlag af tekniske 
specifikationer, der udarbejdes i samarbejde 
”twinning” med medlemsstaterne

g) offentlige udbud på grundlag af tekniske 
specifikationer, der udarbejdes i samarbejde 
”twinning” med medlemsstaterne, i 
overensstemmelse med princippet om 
teknologisk neutralitet som fastsat i artikel 
23, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 
om samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter1

1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at sikre, at rammeprogrammet er i overensstemmelse med 
gældende relevant EU-lovgivning om tekniske specifikationer, der anvendes i forbindelse med 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige kontrakter.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 97
Artikel 6, stk. 1, litra h

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

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

Or. en

Begrundelse

Samarbejde mellem erhvervsorganisationer skal også medtages.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 98
Artikel 6, stk. 1, litra h

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

h) samarbejde mellem ikke-statslige organer 
for små og mellemstore virksomheder hhv. 
sammenslutninger på nationalt og regionalt 
niveau.

Or. de

Begrundelse

Fremme af innovation i virksomhederne bør være det vigtigste, hvorfor det er fornuftigere at 
støtte virksomhedsnære organer end blot at fremme twinning-samarbejde mellem 
myndigheder.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 99
Artikel 6, stk. 1, litra h

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

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

Or. es

Begrundelse

Man må ikke glemme det lokale niveau eller NUT 3 i twinning-samarbejdet mellem 
myndigheder.
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 100
Artikel 6, stk. 1 a (ny)

1a. I samarbejde med medlemsstaterne kan
Kommissionen indgå offentlige kontrakter 
om innovative produkter og tjenesteydelser, 
hvis dette er nødvendigt for at nå 
rammeprogrammets mål, og hvis 
medlemsstaterne har en klar fælles 
interesse i, at de europæiske virksomheders 
og navnlig de små og mellemstore 
virksomheders innovationsevne udnyttes i 
hele Europa. I så fald udarbejder 
Kommissionen projekter af fælles interesse 
omfattende de nødvendige tekniske og 
organisatoriske opgaver.
I samarbejde med medlemsstaterne 
fastlægger Kommissionen fælles tekniske 
specifikationer og gennemførelsesplaner 
for sådanne projekter. På grundlag af de 
fastlagte fælles tekniske specifikationer og 
gennemførelsesplaner indkalder 
Kommissionen bud vedrørende 
gennemførelsen af de pågældende 
projekter. Kontrakten indgås alene af 
Kommissionen på grundlag af de regler, 
der gælder for EU's offentlige kontrakter.

Or. en

Begrundelse

Indgåelse af offentlige kontrakter på små og mellemstore virksomheders produkter er 
afgørende for opfyldelsen af programmets mål på grund af efterspørgselssvælget, hvilket 
fremgår af den amerikanske Small Business Innovation Development Act, der fremmer den 
føderale regerings efterspørgsel efter sådanne produkter.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 101
Artikel 6, stk. 2

2. Disse og andre 
gennemførelsesforanstaltninger, jf. 

udgår
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afdeling 2 i hhv. kapitel I, II og III i afsnit 
II, kan anvendes på alle 
særprogrammerne, hvis det er fastsat i det 
relevante arbejdsprogram.

Or. en

Begrundelse

Det må præciseres, at der er en fælles værktøjskasse med gennemførelsesredskaber for alle 
underprogrammer.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 102
Artikel 6, stk. 2

2. Disse og andre 
gennemførelsesforanstaltninger, jf. afdeling 
2 i hhv. kapitel I, II og III i afsnit II, kan 
anvendes på alle særprogrammerne, hvis det 
er fastsat i det relevante arbejdsprogram.

2. Disse og andre 
gennemførelsesforanstaltninger, jf. afdeling 
2 i hhv. kapitel I, II og III i afsnit II, kan 
anvendes på alle særprogrammerne.

I denne forbindelse bistår et højtstående 
rådgivende udvalg om konkurrenceevne og 
innovation Kommissionen ved 
udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne. 

Or. en

Begrundelse

Et af de vigtigste argumenter for udformningen af rammeprogrammet er muligheden for at 
skabe synergieffekter mellem de tre særprogrammer.

For at skabe og sikre synergieffekter er det nødvendigt at sikre en høj grad af fleksibilitet i 
arbejdsprogrammerne. Dette kunne opnås ved, at alle gennemførelsesforanstaltningerne 
fandt anvendelse på de enkelte særprogrammer. Det vil styrke den overordnede 
kvalitetsstyring af programmet, hvis man kan drage fordel af en ekspertgruppes sagkundskab, 
når dette spørgsmål behandles ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne.   

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Ændringsforslag 103
Artikel 8, stk. 1, afsnit 2
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Kommissionen udarbejder årligt en 
gennemførelsesrapport om hvert særprogram 
med en beskrivelse af den finansielle 
gennemførelse, resultaterne og 
konsekvenserne.

Kommissionen udarbejder årligt en 
gennemførelsesrapport om hvert særprogram 
med en beskrivelse af den finansielle 
gennemførelse, resultaterne og 
konsekvenserne. Den årlige rapport om 
iværksætter- og innovationssærprogrammet 
indeholder en klar beskrivelse af den 
finansielle gennemførelse, resultaterne og 
konsekvenserne med hensyn til de 
økoinnovationsaktiviteter, der er ydet støtte 
til.

Or. en

Begrundelse

Der skal forelægges specifikke oplysninger om økoinnovation, også på evalueringsplanet. 

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 104
Artikel 8, stk. 2, afsnit 1

2. Der foretages midtvejs- og 
slutevalueringer af rammeprogrammet og 
særprogrammerne, i hvilke bl.a. relevans, 
kohærens og synergieffekter, effektivitet, 
nyttevirkning, bæredygtighed og 
anvendelighed undersøges.

2. Der foretages midtvejs- og 
slutevalueringer af rammeprogrammet og 
særprogrammerne, i hvilke bl.a. relevans, 
kohærens og synergieffekter (både inden for 
rammeprogrammet og med andre EU-
programmer), effektivitet, nyttevirkning, 
bæredygtighed og anvendelighed 
undersøges.

Ved evalueringerne undersøges 
"sektorspecifik innovation" og de tjenester, 
der er fastsat i bilag III.
Evalueringsforanstaltninger indgår i 
arbejdsprogrammerne.

Or. en

Begrundelse

Synergieffekter inden for rammeprogrammet og mellem rammeprogrammet og andre EU-
programmer er et vigtigt argument for udformningen af rammeprogrammet. Derfor er det 
afgørende, at rammeprogrammets konsekvenser evalueres med hensyn hertil. En sådan 
evaluering ville også være et værdifuldt grundlag for en fremtidig revision af programmerne.
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En sektorspecifik evaluering af programmet er en måde, hvorpå man kan sikre lige 
finansieringsmuligheder i de forskellige sektorer.

Evalueringsforanstaltningerne skal indgå i arbejdsprogrammet for at sikre sammenhæng 
mellem mål, foranstaltninger og evalueringsresultater.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 105
Artikel 8, stk. 2 a (nyt)

2a. Ved midtvejs- og slutevalueringerne 
undersøges også synergieffekterne med 
programmer, der finansieres via 
strukturfondene og Fonden for Udvikling 
af Landdistrikterne, samt med andre 
relevante EU-programmer (f.eks. det 
syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling og programmet for livslang 
læring), der har mål, der svarer til og 
supplerer rammeprogrammets mål. 
Resultaterne præsenteres på en sådan 
måde, at der kan tages hensyn hertil i 
Lissabon-strategien og de nationale 
gennemførelsesprogrammer.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af rammeprogrammets begrænsede ressourcer er den store nyskabelse med 
dette program, at man vil søge at opnå meget store synergieffekter med andre EU-politikker 
som f.eks. samhørighedspolitikken. Medlemsstaterne bør søge at styrke innovation og 
konkurrenceevne på en samlet måde og ikke via opsplittede foranstaltninger.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Ændringsforslag 106
Artikel 10, stk. 1

1. Der indføres hermed et program til støtte 
for initiativ og SMV'er, iværksætterånd, 
innovation og industriel konkurrenceevne 

1. Der indføres hermed et program til støtte 
for initiativ og SMV'er, iværksætterånd, 
innovation, herunder økoinnovation, og 
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(herefter benævnt "iværksætter- og 
innovationsprogrammet").

industriel konkurrenceevne (herefter 
benævnt "iværksætter- og 
innovationsprogrammet").

Or. en

Begrundelse

Økoinnovation skal indgå i stk. 1, fordi den behandles i det første underprogram på 
horisontalt plan.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ændringsforslag 107
Artikel 10, stk. 1

1. Der indføres hermed et program til støtte 
for initiativ og SMV'er, iværksætterånd, 
innovation og industriel konkurrenceevne 
(herefter benævnt "iværksætter- og 
innovationsprogrammet").

1. Der indføres hermed et program til støtte 
for virksomheder, navnlig SMV'er, 
mikrovirksomheder og 
håndværksvirksomheder, iværksætterånd, 
innovation og industriel konkurrenceevne 
(herefter benævnt "iværksætter- og 
innovationsprogrammet").

Or. fr

Begrundelse

Små virksomheder udgør over 98% af EU's industrielle netværk og tegner sig for mere end 
halvdelen af beskæftigelsen. Desuden har disse virksomheder, navnlig 
håndværksvirksomhederne, særlige egenskaber samt specifikke behov og forventninger.
Derfor bør der som led i rammeprogrammet gøres en særlig indsats til fordel for disse 
virksomheder for at fastlægge de nødvendige foranstaltninger, der er tilpasset deres 
specifikke behov.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 108
Artikel 10, stk. 1

1. Der indføres hermed et program til støtte 
for initiativ og SMV'er, iværksætterånd, 
innovation og industriel konkurrenceevne 
(herefter benævnt "iværksætter- og 
innovationsprogrammet").

1. Der indføres hermed et program til støtte 
for initiativ og navnlig SMV'er, 
iværksætterånd, innovation og industriel 
konkurrenceevne (herefter benævnt 
"iværksætter- og innovationsprogrammet").
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve de små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 109
Artikel 10, stk. 2, litra a

a) adgang til finansiering for SMV'er i 
opstart- og vækstfasen og investering i 
innovationsaktiviteter, herunder 
økoinnovation

a) adgang til finansiering for SMV'er i 
opstart- og vækstfasen og investering i 
innovationsaktiviteter, herunder 
økoinnovation, og støtte til "åben 
innovation"-grupperinger mellem 
industrien og små og mellemstore 
virksomheder, der letter adgangen til små 
og mellemstore virksomheders 
forskningskapacitet og fokuserer på 
innovative anvendelser; foranstaltningerne 
vil omfatte, at rammeprogrammet knyttes til 
initiativer for omlægning af statsstøtte til 
innovation

Or. en

Begrundelse

En ny metode til styrkelse af de små og mellemstore virksomheders kapacitet, når det gælder 
innovative aktiviteter, er klynger med industrien. Statsstøttebestemmelser bør støtte disse 
innovationsstyrede klynger mellem industrien og små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 110
Artikel 10, stk. 2, litra a

a) adgang til finansiering for SMV'er i 
opstart- og vækstfasen og investering i 
innovationsaktiviteter, herunder 
økoinnovation

a) adgang til finansiering for SMV'er i 
opstart- og vækstfasen og investering i 
innovationsaktiviteter, herunder 
økoinnovation og innovation til forbedring 
af EU's sikkerhedskapacitet

Or. de



AM\593717DA.doc 33/103 PE 367.642v01-00

DA

Begrundelse

Som supplement til det europæiske sikkerhedsforskningsprogram bør rammeprogrammet i 
betragtning af en ændret sikkerhedssituation også fremme innovation, som forbedrer EU's og 
dens borgeres sikkerhed.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 111
Artikel 10, stk. 2, litra a

a) adgang til finansiering for SMV'er i 
opstart- og vækstfasen og investering i 
innovationsaktiviteter, herunder 
økoinnovation

a) adgang til finansiering for SMV'er til
opstart, vækst og internationalisering og til 
investering i innovationsaktiviteter, herunder 
økoinnovation

Or. es

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at nævne det finansieringsbehov, som de små og mellemstore 
virksomheder i Europa har for at kunne klare deres internationaliseringsproces. I denne 
forbindelse er det af afgørende betydning med teknisk bistand såvel som adgang til 
kreditgivning med disse formål for øje.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 112
Artikel 10, stk. 2, litra b

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

b) etablering af gunstige betingelser for 
samarbejde mellem SMV'er på regionalt, 
nationalt, interregionalt og 
grænseoverskridende plan

Or. en

Begrundelse

Statsgrænser eller regionale grænser må ikke hindre et samarbejde mellem de små og 
mellemstore virksomheder i EU.



PE 367.642v01-00 34/103 AM\593717DA.doc

DA

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 113
Artikel 10, stk. 2, litra c

c) innovation, herunder økoinnovation, i 
virksomhederne

c) innovation, herunder økoinnovation, i 
virksomhederne og innovation til 
forbedring af EU's sikkerhedskapacitet

Or. de

Begrundelse

Som supplement til det europæiske sikkerhedsforskningsprogram bør rammeprogrammet i 
betragtning af en ændret sikkerhedssituation også fremme innovation, som forbedrer EU's og 
dens borgeres sikkerhed.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Ændringsforslag 114
Artikel 10, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) økoinnovation, navnlig anvendelse af 
miljøteknologier

Or. en

Begrundelse

Økoinnovation skal indgå i stk. 1, fordi den behandles i det første underprogram på 
horisontalt plan. Af klarhedsgrunde er der indføjet et nyt led ca).

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 115
Artikel 10, stk. 2, litra d

d) iværksætterånd og innovationskultur d) iværksættertankegang og -færdigheder

Or. de

Begrundelse

Iværksættertankegang og -færdigheder er en forudsætning for at skabe innovation i 
virksomhederne, hvorfor det bør sikres, at der fokuseres på programmets iværksætterdel.
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 116
Artikel 10, stk. 2, litra e

e) virksomheds- og innovationsorienteret 
økonomisk og administrativ reform.

e) fjernelse af bureaukratiske hindringer 
og indførelse af passende 
rammebetingelser.

Or. de

Begrundelse

Iværksættertankegang og -færdigheder er en forudsætning for at skabe innovation i 
virksomhederne, hvorfor det bør sikres, at der fokuseres på programmets iværksætterdel.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 117
Artikel 10, stk. 2, litra e a (nyt)

ea) små og mellemstore virksomheders 
videnudnyttelse og realisering af små og 
mellemstore virksomheders 
innovationspotentiale.

Or. en

Begrundelse

I iværksætter- og innovationsprogrammets mål er det nødvendigt at understrege både de små 
og mellemstore virksomheders udnyttelse af videnpotentialerne (såsom universiteter, andre 
EU-programmer og nationale eller internationale F&U-programmer) og realiseringen af 
disse virksomheders innovationspotentiale for at gøre innovationsprocessen og forbindelserne 
mellem de små og mellemstore virksomheder og F&U-samfundene mere synlige.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 118
Artikel 10, stk. 2, litra e a (nyt)

ea) bedre lovgivningsmæssige og 
administrative vilkår for oprettelse af små 
og mellemstore virksomheder, vækst og 
innovation i disse virksomheder. 
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Or. en

Begrundelse

Med denne tilføjelse svarer målene i artikel 10 bedre til de indsatsområder, der er fastsat i 
artikel 14 og 15.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 119
Artikel 10, stk. 2, litra e a (nyt)

ea) adgang til finansierings- og 
rådgivningstjenester for opnåelse af 
beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret 
til innovationer, herunder forbedret adgang 
til patentsystemet.

Or. en

Begrundelse

Under debatten om direktivforslaget om computerstøttede opfindelsers patenterbarhed var 
der almindelig støtte til princippet om patenter, men Europa-Parlamentet gav udtryk for 
bekymring over, at små og mellemstore virksomheder ikke har adgang til patentsystemet, og 
at det ligefrem kan være til skade for disse virksomheder. Forståeligt nok beror disse 
bekymringer for en stor del på de små og mellemstore virksomheders begrænsede ressourcer 
til at anvende patentsystemet effektivt. I rammeprogrammet bør der indgå overvejelser om, 
hvorvidt der skal oprettes en patentfond, som skal yde økonomisk, teknisk og administrativ 
støtte til små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 120
Artikel 10, stk. 2, litra e a (nyt)

ea) inddragelse af SMV'er og navnlig små 
virksomheder i udformningen og 
gennemførelsen af politikken for 
standardisering, kvalitetskontrol og 
sikkerhed for så vidt angår varer og 
tjenesteydelser. 

Or. fr
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Begrundelse

Standardisering er en nødvendig forudsætning for innovation og konkurrencevne i mindre 
virksomheder og bør derfor støttes på fællesskabsplan.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ændringsforslag 121
Artikel 10, stk. 2, litra e a (nyt)

ea) inddragelse af SMV'er og navnlig 
håndværksvirksomheder i udformningen 
og gennemførelsen af politikken for 
standardisering, kvalitetskontrol og 
sikkerhed for så vidt angår varer og 
tjenesteydelser.

Or. fr

Begrundelse

Kvalitetskontrol er af afgørende betydning for konkurrenceevnen i europæiske virksomheder, 
navnlig SMV'er og mikrovirksomheder. Europæiske certificeringsordninger som f.eks. ISO 
giver en økonomisk og strategisk merværdi, som alle virksomheder bør have adgang til. 
Rammeprogrammet bør fremme SMV'ers adgang til og deltagelse i EU's 
standardiseringsprogrammer, certificeringsordninger o.l. 

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 122
Artikel 10, stk. 2, litra e b (nyt)

eb) små og mellemstore virksomheders 
konkurrenceevne, samtidig med at der 
tages hensyn til foranstaltninger 
vedrørende bæredygtig vækst og udvikling.

Or. en

Begrundelse

I henhold til traktaten skal der i alle EU-programmer tages hensyn til 
bæredygtighedsaspektet. Bæredygtighed er også et af Lissabon-dagsordenens mål.
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Ændringsforslag af Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 123
Artikel 11, indledning

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

Indsatsen i forbindelse med adgang til 
finansiering for SMV'er i opstart- og 
vækstfasen og for investering i 
innovationsaktiviteter, herunder 
økoinnovation og innovation til forbedring 
af EU's sikkerhedskapacitet, kan omfatte:

Or. de

Begrundelse

Som supplement til det europæiske sikkerhedsforskningsprogram bør rammeprogrammet i 
betragtning af en ændret sikkerhedssituation også fremme innovation, som forbedrer EU's og 
dens borgeres sikkerhed.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 124
Artikel 11, litra a a (nyt)

aa) særlig hensyntagen til de 
vanskeligheder, som kvindelige 
iværksættere, unge iværksættere og 
iværksættere med en ikke-europæisk 
baggrund har med at få adgang til 
risikovillig kapital.

Or. sv

Begrundelse

Kvindelige iværksættere, unge iværksættere og iværksættere med en ikke-europæisk baggrund 
har ofte ekstra store problemer med at få adgang til risikovillig kapital. Hvis Europa skal 
opfylde målene i Lissabon-strategien, er det nødvendigt at give alle mennesker mulighed for 
at udvikle deres iværksættervirksomhed og kreativitet.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 125
Artikel 11, litra a a (nyt)
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aa) fremme af kapitalværdien af 
intellektuelle ejendomsrettigheder 
tilhørende små og mellemstore 
virksomheder

Or. en

Begrundelse

Der kan skabes finansiel lønsomhed og tiltrækkes nye investeringer i forskning og udvikling 
ved, at der sikres investeringer via udnyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag af Ján Hudacký

Ændringsforslag 126
Artikel 11, litra c

c) forbedring af de finansielle 
rammebetingelser for SMV'er.

c) forbedring af de finansielle 
rammebetingelser for SMV'er gennem en 
bedre udnyttelse af samtlige tilgængelige 
finansielle ressourcer, herunder 
samhørighedspolitikkens finansielle 
instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Offentlige ressourcer fra medlemsstaterne og EU bør anvendes for at skabe en 
katalysatoreffekt og tiltrække private finansielle ressourcer.

Ændringsforslag af Lorenzo Cesa

Ændringsforslag 127
Artikel 11, litra c a (nyt)

ca) forøgelse af finansinstitutioners evne til 
at vurdere forsknings- og 
innovationsprojekter - for hvilke små og 
mellemstore virksomheder indgiver en 
låneanmodning - via udviklingen af et 
system med "teknologivurderingscentre".

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at afhjælpe manglerne med hensyn til små og mellemstore virksomheders 
finansiering af investeringer i forskning og innovation. I dette øjemed ville det være passende 
at fremme udviklingen af et system med teknologivurderingscentre, der kunne samarbejde 
med banker og startkapital/venturekapitalfonde ved vurderingen af forsknings- og 
innovationsprojekter (for hvilke der indgives en låneanmodning).

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 128
Artikel 11, litra c a (nyt)

ca) forøgelse af finansinstitutioners evne til 
at vurdere forsknings- og 
innovationsprojekter - for hvilke små og 
mellemstore virksomheder indgiver en 
låneanmodning - via udviklingen af et 
system med "teknologivurderingscentre".

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at afhjælpe manglerne med hensyn til små og mellemstore virksomheders 
finansiering af investeringer i forskning og innovation. I dette øjemed ville det være passende 
at fremme udviklingen af et system med teknologivurderingscentre, der kunne samarbejde 
med banker og startkapital/venturekapitalfonde ved vurderingen af forsknings- og 
innovationsprojekter (for hvilke der indgives en låneanmodning).

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 129
Artikel 12, litra a

a) fremme af tjenester til støtte for SMV'er a) fremme af tjenester til støtte for 
innovative SMV'er og SMV'er med 
innovationspotentiale

Or. en
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Ændringsforslag af Ján Hudacký

Ændringsforslag 130
Artikel 12, litra a

a) fremme af tjenester til støtte for SMV'er a) fremme af tjenester til støtte for SMV'er, 
fortrinsvis via eksisterende regionale 
netværk af erhvervsstøtteorganisationer

Or. en

Begrundelse

I de fleste medlemsstater findes der allerede regionale erhvervsstøtteorganisationer, således 
at det ville være effektivt at udnytte deres årelange erfaring.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 131
Artikel 12, litra b

b) bidrag til foranstaltninger, der skal hjælpe 
SMV'er til at samarbejde med andre 
virksomheder på tværs af grænserne, 
herunder SMV'ers inddragelse i 
standardiseringsarbejde på europæisk plan

b) bidrag til foranstaltninger, der skal hjælpe 
og tilskynde SMV'er til at samarbejde med 
andre virksomheder enten i den region, 
hvor SMV'en er hjemmehørende, på 
nationalt plan eller på tværs af grænserne, 
herunder SMV'ers inddragelse i 
standardiseringsarbejde på europæisk plan

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til en afbalanceret udvikling bør de små og mellemstore virksomheders samarbejde 
ikke blot begrænses til en model, hvor der samarbejdes over grænserne. Det er derfor vigtigt 
ligeledes at understrege samarbejdet på regionalt og nationalt plan. De små og mellemstore 
virksomheders egen indsats er også afgørende for et fortsat samarbejde mellem dem. 

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 132
Artikel 12, litra b

b) bidrag til foranstaltninger, der skal hjælpe 
SMV'er til at samarbejde med andre 

b) bidrag til foranstaltninger, der skal hjælpe 
SMV'er til at samarbejde med andre 
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virksomheder på tværs af grænserne, 
herunder SMV'ers inddragelse i 
standardiseringsarbejde på europæisk plan

virksomheder på tværs af grænserne, 
herunder SMV'ers inddragelse i 
standardiseringsarbejde på europæisk og 
internationalt plan

Or. fr

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 133
Artikel 12, litra c

c) fremme af det internationale samarbejde 
mellem virksomheder.

c) fremme af virksomhedssamarbejde på 
tværs af grænserne i det europæiske indre 
marked og samarbejde med virksomheder i 
tredjelande med henblik på at uddybe 
handels- og investeringssamspillet.

Or. de

Begrundelse

Det fremmer konkurrenceevnen, at virksomhedsaktiviteterne gøres mere 
internationale/europæiske.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 134
Artikel 12, litra c a (nyt)

ca) fremme af tjenester til støtte for små og 
mellemstore virksomheders samarbejde 
med andre innovationsaktører.

Or. en

Begrundelse

Videnpotentialer såsom universiteter, forskerparker, teknologiparker, regionale 
udviklingsfora, ngo'er, kapitalfonde osv. kan betragtes som "innovationsaktører". Det er 
vigtigt, at små og mellemstore virksomheder har nære forbindelser med andre aktører i både 
lokale og regionale og tværnationale samfund for at øge deres innovationspotentiale. 
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Ændringsforslag af Lorenzo Cesa

Ændringsforslag 135
Artikel 12, litra c a (nyt)

ca) styrkelse af samarbejdet mellem 
virksomheder i regioner med tilsvarende 
problemer og udfordringer samt fremme af 
samordning og udformning af en passende 
økonomisk politik og industripolitik via 
oprettelsen af netværk.

Or. en

Begrundelse

I Europa findes der områder med et meget stort industrigrundlag, som er baggrunden for 
Europas velfærd. Selv om disse områder ikke står over for en nedgangsfase, er deres 
konkurrenceevne dog stærkt truet. Derfor anmoder disse områder om, at der udformes en 
industripolitik og økonomisk politik, der kan opfylde deres specifikke behov. Det er derfor 
nødvendigt at styrke samarbejdet mellem virksomheder beliggende i regioner med samme 
problemer og udfordringer via f.eks. oprettelse af et netværk med henblik på at fremme 
udveksling og spredning af bedste praksis. Netværket ville også være et redskab, som EU-
institutionerne kunne anvende til at vurdere gennemførligheden af deres egne politiske 
initiativer eller lovgivningsinitiativer.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 136
Artikel 12, litra c a (nyt)

ca) styrkelse af samarbejdet mellem 
virksomheder i regioner med tilsvarende 
problemer og udfordringer samt fremme af 
samordning og udformning af en passende 
økonomisk politik og industripolitik via 
oprettelsen af netværk.

Or. en

Begrundelse

I Europa findes der områder med et meget stort industrigrundlag, som er baggrunden for 
Europas velfærd. Selv om disse områder ikke står over for en nedgangsfase, er deres 
konkurrenceevne dog stærkt truet. Derfor anmoder disse områder om, at der udformes en 
industripolitik og økonomisk politik, der kan opfylde deres specifikke behov. Det er derfor 
nødvendigt at styrke samarbejdet mellem virksomheder beliggende i regioner med samme 
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problemer og udfordringer via f.eks. oprettelse af et netværk med henblik på at fremme 
udveksling og spredning af bedste praksis. Netværket ville også være et redskab, som EU-
institutionerne kunne anvende til at vurdere gennemførligheden af deres egne politiske 
initiativer eller lovgivningsinitiativer.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Ændringsforslag 137
Artikel 13, overskrift

Innovation, herunder økoinnovation, i 
virksomhederne

Innovationsaktiviteter

Or. en

Begrundelse

Bedre overensstemmelse med den ændrede artikel 10.

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 138
Artikel 13, overskrift

Innovation, herunder økoinnovation, i 
virksomhederne

Innovation, herunder økoinnovation og 
innovation til forbedring af EU's 

sikkerhedskapacitet, i virksomhederne

Or. de

Begrundelse

Som supplement til det europæiske sikkerhedsforskningsprogram bør rammeprogrammet i 
betragtning af en ændret sikkerhedssituation også fremme innovation, som forbedrer EU's og 
dens borgeres sikkerhed.

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 139
Artikel 13, indledning

Indsatsen i forbindelse med innovation, Indsatsen i forbindelse med innovation, 
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herunder økoinnovation, kan omfatte: herunder økoinnovation og innovation til 
forbedring af EU's sikkerhedskapacitet, 
kan omfatte:

Or. de

Begrundelse

Som supplement til det europæiske sikkerhedsforskningsprogram bør rammeprogrammet i 
betragtning af en ændret sikkerhedssituation også fremme innovation, som forbedrer EU's og 
dens borgeres sikkerhed.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 140
Artikel 13, litra a

a) fremme af sektorspecifik innovation, 
virksomhedsklynger, innovationsnetværk, 
offentlige/private innovationspartnerskaber 
og samarbejde med relevante internationale 
organisationer samt anvendelse af 
innovationsmanagement

a) fremme af innovation af tekniske og 
ikke-tekniske produkter, ikke-teknologisk 
innovation, f.eks. procesinnovation, 
organisatorisk og institutionel innovation
sektorspecifik innovation, 
virksomhedsklynger, innovationsnetværk, 
offentlige/private innovationspartnerskaber 
og samarbejde med relevante internationale 
organisationer samt anvendelse af 
innovationsmanagement

Or. en

Begrundelse

Oslo-manualen (OECD/Eurostat, november 2005) indeholder OECD/EU-retningslinjer for 
indsamling og fortolkning af innovationsdata. Manualen blev for nylig revideret og tredje 
udgave forelagt i november 2005. Manualen klargør begrebet innovation, og da definitionen 
af innovation i rammeprogrammet skal være i overensstemmelse med de nyeste 
specifikationer af begrebet innovation, er Oslo-manualen en selvskreven kilde til sådanne 
definitioner.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 141
Artikel 13, litra a

a) fremme af sektorspecifik innovation, 
virksomhedsklynger, innovationsnetværk, 
offentlige/private innovationspartnerskaber 

a) fremme af sektorspecifik innovation, 
procesinnovation, 
markedsføringsinnovation og 
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og samarbejde med relevante internationale 
organisationer samt anvendelse af 
innovationsmanagement

organisatorisk innovation samt
virksomhedsklynger, innovationsnetværk, 
offentlige/private innovationspartnerskaber 
og samarbejde med relevante internationale 
organisationer samt anvendelse af 
innovationsmanagement

Or. en

Begrundelse

Ifølge alle standarddefinitioner af innovation omfatter dette begreb både produktinnovation 
og procesinnovation. Denne bredere beskrivelse af støtteberettigede foranstaltninger er både 
i overensstemmelse med begrundelsen i forslaget til rammeprogram, hvor "innovation" 
defineres som en "proces, der hænger sammen med udnyttelse af markedsmuligheder for nye 
produkter, tjenester og virksomhedsprocesser", og den seneste udgave af Oslo-manualen om 
innovation, som udtrykkeligt omhandler "produktinnovation", "procesinnovation", 
"markedsføringsinnovation" og "organisatorisk innovation".

Ændringsforslag af Vincenzo Lavarra og Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 142
Artikel 13, litra a

a) fremme af sektorspecifik innovation, 
virksomhedsklynger, innovationsnetværk, 
offentlige/private innovationspartnerskaber 
og samarbejde med relevante internationale 
organisationer samt anvendelse af 
innovationsmanagement

a) fremme af sektorspecifik innovation,
organisatorisk innovation og 
produktinnovation af teknologisk og ikke-
teknologisk art, virksomhedsklynger, 
innovationsnetværk, offentlige/private 
innovationspartnerskaber og samarbejde 
med relevante internationale organisationer 
samt anvendelse af innovationsmanagement

Or. it

Begrundelse

Det påpeges, at organisatorisk innovation og ikke-teknologisk produktinnovation er lige så 
vigtig som teknologisk innovation og bidrager til at øge væksten og SMV'ernes
konkurrenceevne.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 143
Artikel 13, litra a



AM\593717DA.doc 47/103 PE 367.642v01-00

DA

a) fremme af sektorspecifik innovation, 
virksomhedsklynger, innovationsnetværk, 
offentlige/private innovationspartnerskaber 
og samarbejde med relevante internationale 
organisationer samt anvendelse af 
innovationsmanagement

a) fremme af sektorspecifik innovation, 
organisatorisk innovation og 
produktinnovation af teknologisk og ikke-
teknologisk art, virksomhedsklynger, 
innovationsnetværk, offentlige/private 
innovationspartnerskaber og samarbejde 
med relevante internationale organisationer 
samt anvendelse af innovationsmanagement

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at erkende, hvilken merværdi der ligger i innovation ikke blot af teknologisk art, 
men f.eks. også af organisatorisk art, samt i procesinnovation.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ændringsforslag 144
Artikel 13, litra a a (nyt)

aa) støtte til små virksomheders, herunder 
mikrovirksomheders og 
håndværksvirksomheders, tilpasning til den 
teknologiske udvikling samt fremme af 
ikke-teknologisk innovation, som muliggør 
modernisering af virksomheden, forbedret 
konkurrenceevne og jobskabelse, navnlig 
inden for produktion, miljøstyring og 
virksomhedsledelse, markedsføring og 
kommunikation 

Or. fr

Begrundelse

Små virksomheder, navnlig de, der beskæftiger sig med produktion og forarbejdning af varer 
og tjenesteydelser og dermed tilføjer en medværdi, sikrer deres udvikling og konkurrenceevne 
ved på innovativ vis at tilpasse eksisterende teknologier og/eller ved at modernisere deres 
arbejdsmetoder (arbejdets tilrettelæggelse, markedsføring, forvaltning af de menneskelige 
ressourcer, uddannelse, kommunikation…).

Derfor bør der anlægges et bredere syn på begrebet innovation for bedre at tage hensyn til 
disse virksomheders særlige karakter.
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Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 145
Artikel 13, litra b

b) støtte til nationale og regionale 
programmer for innovation i 
virksomhederne

b) støtte til nationale og regionale 
programmer for teknologisk og ikke-
teknologisk innovation samt 
procesinnovation, organisatorisk og 
institutionel innovation i virksomhederne

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Oslo-manualens definition af innovation.

Oslo-manualen (OECD/Eurostat, november 2005) indeholder OECD/EU-retningslinjer for 
indsamling og fortolkning af innovationsdata. Manualen blev for nylig revideret og tredje 
udgave forelagt i november 2005. Manualen klargør begrebet innovation, og da definitionen 
af innovation i rammeprogrammet skal være i overensstemmelse med de nyeste 
specifikationer af begrebet innovation, er Oslo-manualen en selvskreven kilde til sådanne 
definitioner.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 146
Artikel 13, litra b

b) støtte til nationale og regionale 
programmer for innovation i 
virksomhederne

b) støtte til nationale og regionale 
programmer for teknologisk og ikke-
teknologisk innovation i virksomhederne og 
innovation af virksomhedsprocesser

Or. en

Begrundelse

Ifølge alle standarddefinitioner af innovation omfatter dette begreb både produktinnovation 
og procesinnovation. Denne bredere beskrivelse af støtteberettigede foranstaltninger er både 
i overensstemmelse med begrundelsen i forslaget til rammeprogram, hvor "innovation" 
defineres som en "proces, der hænger sammen med udnyttelse af markedsmuligheder for nye 
produkter, tjenester og virksomhedsprocesser", og den seneste udgave af Oslo-manualen om 
innovation, som udtrykkeligt omhandler "produktinnovation", "procesinnovation", 
"markedsføringsinnovation" og "organisatorisk innovation".
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Ændringsforslag af Vincenzo Lavarra og Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 147
Artikel 13, litra b

b) støtte til nationale og regionale 
programmer for innovation i 
virksomhederne

b) støtte til nationale og regionale 
programmer for teknologisk, ikke-
teknologisk innovation samt 
procesinnovation i virksomhederne

Or. it

Begrundelse

Det påpeges, at organisatorisk innovation og ikke-teknologisk produktinnovation er lige så 
vigtig som teknologisk innovation og bidrager til at øge væksten og SMV'ernes 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 148
Artikel 13, litra b

b) støtte til nationale og regionale 
programmer for innovation i 
virksomhederne

b) støtte til nationale og regionale 
programmer for teknologisk, ikke-
teknologisk innovation samt 
procesinnovation i virksomhederne

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at erkende, hvilken merværdi der ligger i innovation ikke blot af teknologisk art, 
men f.eks. også af organisatorisk art, samt i procesinnovation.

Ændringsforslag af Vincenzo Lavarra og Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 149
Artikel 13, litra c

c) støtte til indførelse af innovative 
teknologier

c) fremme af indførelse af innovative 
teknologier via støtte til tilpasning af 
teknologisk innovation til SMV'ernes 
specifikke behov 
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Or. it

Begrundelse

Ofte kan teknologisk innovation ikke uden videre overføres til de forskellige konkrete forhold i 
virksomhederne, fordi der er brug for en undersøgelses- og tilpasningsfase, som tit er meget 
dyr for virksomhederne. Derfor er det vigtigt at støtte virksomhederne finansielt i denne fase.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 150
Artikel 13, litra c

c) støtte til indførelse af innovative 
teknologier

c) støtte til indførelse af innovative 
teknologier og beskyttelse af ejendomsretten 
hertil

Or. en

Begrundelse

Adgang til intellektuelle ejendomsrettigheder er et redskab til at støtte innovationer, der 
udvikles af hurtigt voksende virksomheder. Der bør ydes støtte til fremme af anvendelsen og 
forvaltningen af sådanne rettigheder.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 151
Artikel 13, litra c a (nyt)

ca) skabelse af incitamenter til fremme af 
efterspørgslen efter innovative produkter og 
tjenesteydelser fra små og mellemstore 
virksomheder

Or. en

Begrundelse

En af de mest nøjagtige indikatorer for små og mellemstore virksomheders innovationsevne er 
deres øgede kapacitet med hensyn til at sælge innovative produkter og tjenesteydelser til 
større kunder, eftersom små og mellemstore virksomheder er meget stærkt fokuserede på 
deres kunders behov. Væksten i små og mellemstore virksomheder i EU er således stærkt 
afhængig af, at der skabes muligheder for at opretholde efterspørgslen efter deres produkter 
og tjenesteydelser.
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Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 152
Artikel 13, litra d

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

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

Or. en

Begrundelse

Adgang til intellektuelle ejendomsrettigheder er et redskab til at støtte innovationer, der 
udvikles af hurtigt voksende virksomheder. Der bør ydes støtte til fremme af anvendelsen og 
forvaltningen af sådanne rettigheder.

Ændringsforslag af Etelka Barsi-Pataky

Ændringsforslag 153
Artikel 13, litra e

e) udforskning af nye typer 
innovationstjenester

e) udforskning af nye typer 
innovationstjenester (som f.eks. Galileo-
projektet, hvor små og mellemstore 
virksomheder kan udvikle nye tjenester, der 
udbydes via GNSS-
satellitnavigationssystemet i flere sektorer) 

Or. en

Begrundelse

Galileo er en ny EU-infrastruktur og dermed et strategisk vigtigt program for EU. Galileo-
programmet passer perfekt ind i Lissabon-strategien, idet det skaber et stort antal 
arbejdspladser i EU og øger EU's konkurrenceevne i kraft af den teknologi og knowhow, der 
udvikles. Rammeprogrammet muliggør, at små og mellemstore virksomheder i EU kan 
deltage i udviklingen af innovationer med økonomisk støtte fra EU, hvilket vil bidrage til 
udviklingen af applikationer og tjenester, der udbydes via GNSS-satellitnavigationssystemet. 

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 154
Artikel 13, litra e
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e) udforskning af nye typer 
innovationstjenester

e) udvikling og udforskning af nye typer 
innovationstjenester

Or. en

Begrundelse

Inddragelse af virksomhederne i forsknings- og udviklingsprocessen vil bidrage til at fremme 
EU's konkurrenceevne, og der kræves derfor en bredere deltagelse i processen. 

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 155
Artikel 13, stk. 1 a (nyt)

1a. Innovation skal forstås i sin bredeste 
betydning og omfatte ikke blot 
produktionsprocessen, men også 
virksomhedsledelse, miljøstyring, 
markedsføring og kommunikation, der alle 
bidrager til en modernisering af 
virksomheden. Innovation kan ligeledes 
omfatte tilpasning af eksisterende 
teknologier efter de små virksomheders 
behov.

Or. fr

Begrundelse

Denne definition afspejler virkeligheden i de fleste mindre virksomheder og gør det muligt at 
tage hensyn til deres konkrete behov og medtage dem i rammeprogrammet. Små 
virksomheder og mikrovirksomheder møder ofte det problem, at teknologier eller innovative 
produkter ikke svarer til deres behov. Innovation skal også indbefatte tilpasning af disse 
teknologier efter de særlige behov, der kendetegner mindre strukturer (anvendelse af 
miljøstandarder er blot et af de berørte områder).

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 156
Artikel 13 a (ny)

Artikel 13a
Økoinnovation
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1. Økoinnovation er en vigtig faktor i 
rammeprogrammet og skal spille en 
fremtrædende rolle ved dets gennemførelse.
2. Økoinnovation er enhver form for 
innovation, der medfører væsentligt og 
påviseligt fremskridt henimod målet om 
bæredygtig udvikling ved at mindske de 
negative virkninger for miljøet eller ved at 
opnå mere effektiv og ansvarlig anvendelse 
af ressourcer, herunder energi.

Or. en

Begrundelse

Økoinnovation er et progressivt begreb: rammeprogrammet må forblive åbent for ændringer.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Ændringsforslag 157
Artikel 13 a (ny)

Artikel 13a
Aktioner inden for økoinnovation 

Aktioner i forbindelse med økoinnovation 
kan særlig omfatte:
a) adgang til finansiering af økoinnovation 
som omhandlet i artikel 11
b) fremme af økoinnovationsnetværk og 
klynger, offentlig-private partnerskaber 
inden for økoinnovation og tjenester rettet 
mod virksomheder, der letter eller fremmer 
økoinnovation
c) støtte til anvendelse af miljøteknologi og 
aktioner inden for økoinnovation
d) støttetjenester for tværnational 
overførsel af viden og teknologi og 
forvaltning af intellektuel og industriel 
ejendomsret
e) fremme af frivillige aktioner på det 
økoinnovative område som miljøforvaltning 
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og produktdesign.

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart, hvad økoinnovation egentlig er.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 158
Artikel 14, litra a

a) fremme af iværksættertankegang, 
-færdigheder og -kultur og skabelse af 
balance mellem den med 
iværksættervirksomhed forbundne risiko og 
belønning, særlig for unge iværksættere

a) fremme af iværksættertankegang, 
-færdigheder og -kultur og skabelse af 
balance mellem den med 
iværksættervirksomhed forbundne risiko og 
belønning, særlig for kvindelige 
iværksættere og unge iværksættere

Or. sv

Begrundelse

Også kvindelige iværksættere bør fremmes. Hvis Europa skal opfylde målene i Lissabon-
strategien, er det nødvendigt at give alle mennesker mulighed for at udvikle deres 
iværksættervirksomhed og kreativitet.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ændringsforslag 159
Artikel 14, litra a

a) fremme af iværksættertankegang, 
-færdigheder og -kultur og skabelse af 
balance mellem den med 
iværksættervirksomhed forbundne risiko og 
belønning, særlig for unge iværksættere

a) fremme og udnyttelse af 
iværksættertankegang, -færdigheder og 
-kultur og skabelse af balance mellem den 
med iværksættervirksomhed forbundne 
risiko og belønning, særlig for unge 
iværksættere

Or. fr

Begrundelse

Udvikling af iværksætterånd er ikke tilstrækkelig til at fremme konkurrenceevne og 
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innovation, opstart og overtagelse/overdragelse af virksomheder. Iværksætterånden skal også 
udnyttes, især hos unge mennesker, og navnlig i erhverv og sektorer, som kræver en teknisk 
uddannelse, men ofte lider under et dårligt image hos de unge og  deres forældre samt i 
medierne.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 160
Artikel 14, litra a a (nyt)

aa) tilskynde Master- og ph.d.-studerende 
til at lade sig ansætte som 
innovationsaktører i samarbejde med 
SMV'er

Or. en

Begrundelse

Videnpotentialet for innovation må omfatte alle menneskelige ressourcer - særlig unge, da 
informationsalderen har brug for tidlig deltagelse i livslange uddannelsesprocesser med 
henblik på innovation. De menneskelige ressourcer hos Master- og ph.d.-studerende er 
værdifuldt videnpotentiale for SMV'er. Desuden kan SMV'er være en værdifuld faktor i den 
praktiske innovationsuddannelse i forskningssamfundene.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Ændringsforslag 161
Artikel 14, litra b

b) fremme af et erhvervsmiljø, der er 
gunstigt for innovation, 
virksomhedsudvikling og vækst

b) fremme af et erhvervsmiljø, der er 
gunstigt for innovation, 
virksomhedsudvikling og vækst som led i en 
bæredygtig udvikling

Or. en

Begrundelse

En af de vigtigste faktorer til at nedbringe omkostningerne ved at opnå bæredygtighed er så 
tidligt som muligt at integrere hensyn til bæredygtighed i virksomheders beslutninger.
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Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 162
Artikel 14, litra b a (nyt)

ba) fremme af udveksling og mobilitet for 
arbejdstagere i EU's små og mellemstore 
virksomheder samt i de forskellige 
europæiske institutter og netværk med 
henblik på overførsel af viden og 
udveksling af bedste praksis

Or. es

Begrundelse

Der er behov for at fremme dialogsfæren mellem dem, der opfinder og fornyer, og dem, der 
forvalter og leder virksomheder. I denne forbindelse er det uomgængeligt at satse på 
uddannelses- og udvekslingsprogrammer, der kombinerer iværksætterånd og 
innovationsevne, to af Lissabon-dagsordenens strategiske grundpiller.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 163
Artikel 14, litra c a (nyt)

ca) fremme og støtte af udbredelsen af 
iværksætterånd i Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

Europa må rette op på de mest grundlæggende symptomer på den utilfredsstillende situation 
for iværksætterånden. Støtte til iværksætterånden i Europa bør optages blandt 
prioriteringerne.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ændringsforslag 164
Artikel 14, litra c a (nyt)

ca) fremme af opstart, overdragelse og 
overtagelse af virksomheder, især små 
virksomheder og håndværksvirksomheder.

Or. fr
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Begrundelse

Ifølge Kommissionens vurdering vil en tredjedel af de europæiske virksomheder skifte hænder 
i løbet af de kommende ti år, hvilket giver et årligt gennemsnit på omkring 610.000 
virksomheder. 2,4 millioner arbejdspladser vil blive berørt under processen. Det påhviler EU 
at tage denne historiske udfordring op, som i første omgang vil berøre små virksomheder og 
håndværksvirksomheder.

Opstart, overtagelse og overdragelse af virksomheder bør derfor gøres til en hovedprioritet 
blandt de foranstaltninger, der skal fremme iværksætterånd og -kultur.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 165
Artikel 15, litra b

b) bidrag til fastlæggelse og fremme af 
konkurrenceevnestrategier for industri- og 
servicesektoren

b) bidrag til fastlæggelse og fremme af 
konkurrenceevnestrategier for industri- og 
servicesektoren, herunder mekanismer til at 
mindske bureaukrati

Or. en

Begrundelse

Bureaukrati er en af hovedhindringerne for iværksætterånd og innovation, særlig for SMV'er, 
og det må der gøres noget konsekvent og effektivt ved på EU-plan.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 166
Artikel 15, litra c

c) støtte til erfaringsudveksling i og mellem 
nationale og regionale myndigheder med 
henblik på resultatoptimering.

c) støtte til erfaringsudveksling i og mellem 
nationale, regionale og lokale myndigheder 
med henblik på resultatoptimering.

Or. es

Begrundelse

Som tidligere påpeget må de lokale myndigheder ikke glemmes.



PE 367.642v01-00 58/103 AM\593717DA.doc

DA

Ændringsforslag af Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ændringsforslag 167
Artikel 15 a (ny)

Artikel 15a
Inddragelse af små virksomheder i 

udformningen og gennemførelsen af 
standardiseringen

Indsatsen i forbindelse med inddragelse af 
SMV'er og navnlig 
håndværksvirksomheder i udformningen af 
politikken for standardisering, 
kvalitetskontrol og sikkerhed for så vidt 
angår varer og tjenesteydelser kan omfatte:
a) støtte og tilskyndelse til inddragelse af 
organisationer af små virksomheder i det 
europæiske og internationale 
standardiseringsarbejde, herunder 
vedrørende forbrugerbeskyttelse
b) fremme af uddannelsen af eksperter i 
standardisering og kvalitetskontrol i 
organisationer af små virksomheder og 
håndværksvirksomheder
c) udvikling af oplysnings-, PR- og 
rådgivningsforanstaltninger udført af 
kompetente og professionelle formidlende 
organer 
d) støtte til udarbejdelse af dokumenter til 
forklaring, fortolkning og forenkling af 
standarderne samt af retningslinjer for 
brug og god praksis
e) støtte af små virksomheders og 
håndværksvirksomheders anvendelse af 
standarderne, herunder miljøstandarder.

Or. fr

Begrundelse

Standardisering er en nødvendig forudsætning for innovation i små virksomheder og 
håndværksvirksomheder. Standardiseringspolitikken bør derfor tilpasses efter disse 
virksomheders særlige vilkår, hvilket på fællesskabsplan indebærer en omfattende støtte- og 
bistandsordning i forbindelse med dens gennemførelse, navnlig i form af uddannelse, 
oplysning, PR og fortolkning. 
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Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 168
Artikel 15 a (ny)

Artikel 15a
Inddragelse af små virksomheder i 

udformningen og gennemførelsen af 
standardiseringen

Indsatsen i forbindelse med inddragelse af 
SMV'er og navnlig 

håndværksvirksomheder i udformningen af 
politikken for standardisering, 

kvalitetskontrol og sikkerhed for så vidt 
angår varer og tjenesteydelser kan omfatte:
a) støtte og tilskyndelse til inddragelse af 
organisationer af små virksomheder i det 
europæiske og internationale 
standardiseringsarbejde, herunder 
vedrørende forbrugerbeskyttelse
b) fremme af uddannelsen af eksperter i 
standardisering og kvalitetskontrol i 
organisationer af små virksomheder 
c) udvikling af oplysnings-, PR- og 
rådgivningsforanstaltninger udført af 
kompetente og professionelle formidlende 
organer
d) støtte til udarbejdelse af dokumenter til 
forklaring, fortolkning og forenkling af 
standarderne samt af retningslinjer for 
brug og god praksis
e) støtte af små virksomheders anvendelse 
af miljøstandarder.

Or. fr

Ændringsforslag af Ján Hudacký

Ændringsforslag 169
Artikel 16, stk. 1

1. Fællesskabets finansielle instrumenter 
anvendes til at lette SMV'ers adgang til 

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre den socioøkonomiske udvikling af mindre udviklede regioner bør programmet 
gennemføres af lokale og regionale aktører.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 170
Artikel 16, stk. 1

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

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

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Oslo-manualens definition af innovation.

Oslo-manualen (OECD/Eurostat, november 2005) indeholder OECD/EU-retningslinjer for 
indsamling og fortolkning af innovationsdata. Manualen blev for nylig revideret og tredje 
udgave forelagt i november 2005. Manualen klargør begrebet innovation, og da definitionen 
af innovation i rammeprogrammet skal være i overensstemmelse med de nyeste 
specifikationer af begrebet innovation, er Oslo-manualen en selvskreven kilde til sådanne 
definitioner.
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Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 171
Artikel 16, stk. 1

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

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

Or. es

Begrundelse

Der er behov for at finansiere EU-virksomhedernes internationalisering på et afgørende 
tidspunkt, hvor udflytning af virksomheder er en daglig foreteelse i mange lande og 
industrisektorer i EU.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 172
Artikel 17, stk. 1, litra a

a) Fremme af etablering og finansiering af 
SMV'er og begrænsning af ubalancen på 
markedet for egenkapital og risikovillig 
kapital, der hindrer SMV'er i at udnytte 
deres vækstpotentiale.

a) Fremme af etablering og finansiering af 
SMV'er og begrænsning af ubalancen på 
markedet for egenkapital og risikovillig 
kapital, der hindrer SMV'er i at udnytte 
deres vækstpotentiale med henblik på at 
skabe et europæisk venturekapitalmarked.

Or. en

Begrundelse

Et af de hovedproblemer, mulige investorer i SMV'er med stort vækstpotentiale står overfor i 
Europa i dag er fragmenteringen af venturekapitalmarkedet. For at indsnævre 
finansieringskløften for innovative SMV'er er det vigtigt at fjerne de regulerings- og 
reklamehindringer, der rammer tværnationale potentielle investorer i venturekapitalfonde. 
GIF-mekanismen kan bidrage til gradvis at skabe et egentligt europæisk 
venturekapitalmarked.
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 173
Artikel 17, stk. 2, indledning og afsnit 1 og 2

2. GIF består af to komponenter: 2. GIF består af to komponenter:

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

Den første komponent, GIF1, omfatter 
investeringer i virksomhedernes tidlige 
udviklingsfase (”seed” og opstart). Den er 
målrettet mod investeringer i specialiserede 
venturekapitalfonde som f.eks. 
startfasefonde, fonde, der arbejder regionalt, 
fonde, der fokuserer på særlige sektorer, 
teknologier eller FTU, og fonde i tilknytning 
til kuvøser, som selv stiller kapital til 
rådighed for SMV'er. Den skal også være 
rettet mod investeringer i fonde, der er 
specialiseret i finansiering i anden- og 
tredjefinansiering af SMV'er, der har store 
vanskeligheder ved at skaffe 
venturekapital. Den kan også fungere som 
medinvestor i fonde og 
investeringsinstrumenter, der forvaltes af 
”business angels”.

Den anden komponent, GIF2, omfatter 
investeringer i ekspansionsfasen og 
investerer i specialiserede 
venturekapitalfonde, som stiller ansvarlig 
lånekapital eller egenkapital til rådighed for 
innovative SMV'er med stort 
vækstpotentiale i deres ekspansionsfase. 
GIF2-investeringer undgår ”buyout” - eller 
erstatningskapital.

Den anden komponent, GIF2, omfatter 
investeringer i ekspansionsfasen og 
investerer i specialiserede 
venturekapitalfonde, som stiller ansvarlig 
lånekapital eller egenkapital til rådighed for 
innovative SMV'er med stort 
vækstpotentiale i deres ekspansionsfase. 
GIF2-investeringer støtter både "buyin-" og 
"buyout"-kapital.

Or. en

Begrundelse

Mange innovative SMV'er med stort potentiale står over for vanskeligheder i deres tidlige 
faser, fordi de mangler tilstrækkelige venturekapitalfonde. Da det er vigtigt, at 
finansieringskæden ikke afbrydes, er det nødvendigt at hjælpe specialiserede fonde, der 
samfinansierer allerede eksisterende virksomhedsprojekter (anden- og tredjefinansiering).
Overførsel af SMV'er til en ny ejer er ofte kombineret med nye investeringer og innovation, 
men blokeres ofte af manglende tilstrækkelig kapital til SMV'er i deres ekspansionsfase. Det 
er derfor på sin plads, at både management buyin og buyout må støttes under GIF2-
komponentet.
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Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 174
Artikel 17, stk. 2, afsnit 2

Den anden komponent, GIF2, omfatter 
investeringer i ekspansionsfasen og 
investerer i specialiserede 
venturekapitalfonde, som stiller ansvarlig 
lånekapital eller egenkapital til rådighed for 
innovative SMV'er med stort 
vækstpotentiale i deres ekspansionsfase. 
GIF2-investeringer undgår ”buyout” - eller 
erstatningskapital.

Den anden komponent, GIF2, omfatter 
investeringer i ekspansionsfasen og 
investerer i specialiserede 
venturekapitalfonde, som stiller ansvarlig 
lånekapital eller egenkapital til rådighed for 
innovative SMV'er med stort 
vækstpotentiale i deres ekspansionsfase. 
GIF2-investeringer undgår ”buyout” - eller 
erstatningskapital.

GIF-investeringer skal målrettes mod 
fonde, der kan dokumentere erfaring og 
gode resultater fra samarbejde med 
innovative SMV'er, innovations- og 
forskningsklynger som f.eks. videnskabs-
eller teknologiparker og andre innovative 
aktører.

Or. en

Begrundelse

For at sikre den generelle kvalitet i forvaltningen af programmet, må der sættes ind med 
kvalitetsforanstaltninger for alle aspekter og instrumenter.
Da GIF-faciliteten opereres af EIF, og for at sikre, at de finansielle formidlere ikke blot er 
rådgivere og formidlere og dermed ikke en del af innovationsprocesserne og -miljøerne, er 
det afgørende, at venturekapitalfonde, "business angels" (formidling mellem private 
investorer og kapitalsøgende innovative virksomheder) osv. har stor viden om og tætte 
forbindelser til innovative SMV'er, innovations- og FTU-klynger osv. Netop ved tæt 
samarbejde med SMV'er opnår fondene under rammeprogrammet en løftestangsvirkning.

Ændringsforslag af Ján Hudacký

Ændringsforslag 175
Artikel 17, stk. 2, afsnit 3

GIF kan investere i formidlere ved, hvis det 
er hensigtsmæssigt, at samarbejde med 
nationale ordninger, der har til formål at 
fremme virksomheder, der investerer i små 

GIF kan investere i formidlere, fortrinsvis 
på regionalt plan, ved, hvis det er 
hensigtsmæssigt, at samarbejde med 
nationale ordninger, der har til formål at 
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virksomheder. fremme virksomheder, der investerer i små 
virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Regionale formidlere kan bedre erkende innovativt potentiale og innovativ kapacitet i lokale 
virksomheder og reagere mere fleksibelt på deres behov og en ændringer i det regionale 
virksomhedsmiljø.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 176
Artikel 18, stk. 2, afsnit 1

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

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

Or. de

Begrundelse

Navnlig SMV'er møder finansieringsproblemer, når de udvider deres forretningsaktiviteter til 
nabolande, fordi finansieringsinstitutterne formoder en højere risiko eller ikke har 
tilstrækkelige oplysninger om investeringsområdet.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 177
Artikel 18, stk. 2, afsnit 4

Den fjerde komponent, d) securitisation af 
SMV'ers gældsfinansieringsporteføljer, har 
til formål at skaffe supplerende 
gældsfinansiering for SMV'er under egnede 
risikodelingsordninger med de pågældende 
institutioner. Støtte til sådanne transaktioner 

Den fjerde komponent, d) securitisation af 
SMV'ers gældsfinansieringsporteføljer, har 
til formål at skaffe supplerende 
gældsfinansiering for SMV'er under egnede
risikodelingsordninger med de pågældende 
institutioner. Støtte til sådanne transaktioner 
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sker på betingelse af, at de långivende 
institutioner forpligter sig til at stille en 
væsentlig del af den opnåede likviditet ved 
den mobiliserede kapital til rådighed for nye 
lån til SMV'er i en rimelig periode.

sker på betingelse af, at de långivende 
institutioner forpligter sig til at stille en 
væsentlig del af den opnåede likviditet ved 
den mobiliserede kapital til rådighed for nye 
lån til SMV'er i en rimelig periode.

SMEG-komponenter skal målrettes mod 
banker og finansielle formidlere, der kan 
dokumentere erfaring og gode resultater 
fra samarbejde med innovative SMV'er, 
innovations- og forskningsklynger som 
f.eks. videnskabs- eller teknologiparker og 
andre innovative aktører.

Or. en

Begrundelse

For at sikre den generelle kvalitet i forvaltningen af programmet, må der sættes ind med 
kvalitetsforanstaltninger på alle aspekter og instrumenter.

Da SMEG-faciliteten opereres af EIF, og for at sikre, at de finansielle formidlere ikke blot er 
rådgivere og formidlere og dermed ikke en del af innovationsproceserne og -miljøerne, er det 
afgørende, at venturekapitalfonde, "business angels" (formidling mellem private investorer og 
kapitalsøgende innovative virksomheder) osv. har stor viden om og tætte forbindelser til 
innovative SMV'er, innovations- og FTU-klynger osv. Netop ved tæt samarbejde med SMV'er 
opnår fondene under rammeprogrammet en løftestangsvirkning.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 178
Artikel 19, stk. 1, litra b a (nyt)

ba) forbedring af kompetencen i 
venturefonde, banker og hos finansielle 
formidlere med hensyn til samarbejde med 
innovative SMV'er, innovations- og 
forskningsklynger som f.eks. videnskabs-
eller teknologiparker og andre innovative 
aktører.

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige adgang for alle SMV'er til GIF- og SMEG-faciliteterne, skal CBS-aktionen 
fokusere på at forbedre kompetencen i venturefonde, banker og hos finansielle formidlere i 
samarbejde med innovative SMV'er, innovations- og forskningsklynger og andre innovative 
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aktører, samtidig med at den fastholder fokus på betydningen af erfaring og gode resultater 
hos GIF's og SMEG's finansielle formidlere. Dette indebærer et behov for supplerende støtte 
fra en rådgivnings- og uddannelsesfacilitet for finansielle formidlere i nogle medlemsstater.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 179
Artikel 19, stk. 2, afsnit 5

Partnerskabsaktionen understøtter de 
kreditlinjer eller den risikodeling, som 
internationale finansielle institutioner stiller 
til rådighed for partnerbanker eller 
finansielle institutioner fra de 
støtteberettigede lande.

Partnerskabsaktionen understøtter de 
kreditlinjer eller den risikodeling, som 
internationale finansielle institutioner stiller 
til rådighed for partnerbanker eller 
finansielle institutioner fra de 
støtteberettigede lande.

For at sikre lige adgang for SMV'er til 
GIF- og SMEG-faciliteter, skal CBS-
aktioner vedrøre forbedring af 
kompetencen i venturefonde, banker og hos 
finansielle formidlere med hensyn til 
samarbejde med innovative SMV'er, 
innovations- og forskningsklynger som 
f.eks. videnskabs- eller teknologiparker og 
andre innovative aktører. For at 
gennemføre dette skal der oprettes en 
rådgivnings- og uddannelsesfacilitet.

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige adgang for alle SMV'er til GIF- og SMEG-faciliteterne, skal CBS-aktionen 
fokusere på at forbedre kompetencen i venturefonde, banker og hos finansielle formidlere i 
samarbejde med innovative SMV'er, innovations- og forskningsklynger og andre innovative 
aktører, samtidig med at den fastholder fokus på betydningen af erfaring og gode resultater 
hos GIF's og SMEG's finansielle formidlere. Dette indebærer et behov for supplerende støtte 
fra en rådgivnings- og uddannelsesfacilitet for finansielle formidlere i nogle medlemsstater.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 180
Artikel 20, stk. 2, litra a, b og c

a) tjenester i tilknytning til information, 
feedback og virksomhedssamarbejde

a) tjenester i tilknytning til information, 
feedback og virksomhedssamarbejde (som 
f.eks. Euro-Info Centre (EIC))
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b) tjenester i tilknytning til overførsel af 
innovation, teknologi og viden

b) tjenester i tilknytning til overførsel af 
innovation, teknologi og viden (som f.eks. 
innovationsrådgivningscentre (IRC))

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

c) tjenester, der tilskynder SMV'er til at 
deltage i Fællesskabets rammeprogram for 
FTU (som f.eks. de nationale 
kontaktpunkter).

Or. en

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 181
Artikel 20, stk. 2, afsnit 1, indledning

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

2. Med udgangspunkt i den indhøstede
markedserfaring og ekspertise hos de 
eksisterende europæiske støttenetværker 
for virksomheder, især Euro-Infocentrene 
(EIC) og Innovation Relay-centrene (IRC), 
får virksomhedsnære rådgivningskontorer 
til opgave i nært samarbejde at levere de i
stk. 1 nævnte tjenester for virksomheder. 
Netværkspartnerne kan få støtte til følgende 
tjenester:

Or. de

Begrundelse

Den allerede indhøstede erfaring hos Euro-Infocentrene (EIC) og Innovation Relay-centrene 
(IRC) bør udnyttes.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 182
Artikel 20, stk. 2, afsnit 1, litra -a (nyt)

-a) opbygning af en mindst tresproget 
hotline for innovation og konkurrenceevne, 
som er i stand til at yde kompetent 
assistance til SMV'er, der henvender sig, og 
oplyse om relevante støtteprogrammer samt 
tilsvarende kontaktpartnere
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Or. de

Begrundelse

SMV'er skal ukompliceret og hurtigt kunne indhente kompetente oplysninger.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 183
Artikel 20, stk. 2, afsnit 1, litra a

a) tjenester i tilknytning til information, 
feedback og virksomhedssamarbejde

a) tjenester i tilknytning til information, 
støtte, feedback og virksomhedssamarbejde
(således som Euro-Infocentrene tilbyder)

Or. de

Begrundelse

Den allerede indhøstede erfaring hos Euro-Infocentrene (EIC) og Innovation Relay-centrene 
(IRC) bør udnyttes.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 184
Artikel 20, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) tjenester, der tilskynder SMV'er til at 
deltage i rammeprogrammet og nationale 
programmer for iværksætterånd og 
innovation.

Or. en

Begrundelse

Programmerne indeholder tjenester, der tilskynder SMV'er til at deltage i Fællesskabets 
rammeprogram for FTU (artikel 20, stk. 2, litra c)) og bør også indeholde sådanne tjenester 
for rammeprogrammet. Da SMV'er er grundlaget for vækst og beskæftigelse i både gamle og 
nye sektorer, er det vigtigt at fremme programmer for iværksættere og innovation som f.eks. 
rammeprogrammet. En sådan fremme er afgørende for programmernes indvirkning. SMV'er 
har ikke haft tilstrækkelig støtte til at deltage i de tidligere fællesskabsprogrammer for 
iværksætterånd og innovation (MAP).
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 185
Artikel 20, stk. 3

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

3. Kommissionen udvælger 
netværkspartnere gennem indkaldelse af 
forslag i tilknytning til de forskellige 
tjenester, der er nævnt i stk. 2, litra a), b) og 
c). I den forbindelse lægges særlig vægt på 
de interesserede partneres relevante 
erfaring med udformning og levering af 
tjenester til støtte for virksomheder, især 
SMV'er, når der er tale om at udvide disses 
forretningsaktiviteter til udlandet. På 
baggrund af disse indkaldelser af forslag kan 
Kommissionen indgå en 
partnerskabsrammeaftale med udvalgte 
netværkspartnere indeholdende 
bestemmelser om den type aktiviteter, der 
skal tilbydes, proceduren for tildeling af 
støtte til dem og parternes almindelige 
rettigheder og pligter. 
Partnerskabsrammeaftalen kan omfatte hele 
programmets løbetid.

Or. de

Begrundelse

Den allerede indhøstede erfaring hos Euro-Infocentrene (EIC) og Innovation Relay-centrene 
(IRC) bør udnyttes.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 186
Artikel 20, stk. 3

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

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

støtte til dem og parternes almindelige 
rettigheder og pligter. 
Partnerskabsrammeaftalen kan omfatte hele 
programmets løbetid.

Or. en

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 187
Artikel 20, stk. 3 a (nyt)

3a. For at sikre kvaliteten af de i stk. 2, litra 
a), b) c) og ca), anførte tjenester, vil 
udvælgelsen af netværkspartnere lægge 
vægt på:
- erfaring og gode resultater i forbindelse 
med rådgivning, spredning af viden og 
skabelse af netværk
- tilstrækkelig dækning af de i bilag III 
omhandlede aktiviteter
- at den fremragende kvalitet af tjenesterne 
omhandlet i stk. 2, litra a), b), c) og ca), 
sikres for alle netværkspartnere, uanset 
hvilken medlemsstat de opererer i.

Or. en

Begrundelse

Kvaliteten af tjenesterne ydet af Euro-Info Centre og innovationsrådgivningscentre skal sikres 
for at imødekomme kritikken fra SMV'er over kvaliteten af de tjenester, der ydes under andre 
fællesskabsprogrammer.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 188
Artikel 20, stk. 3 a (nyt)

3a.  Ud over de i stk. 2, litra a), b) og c), 
omhandlede tjenester kan Kommissionen 
yde støtte til etablering af "one-stop-shop" 
informationscentre i medlemsstaterne, hvor 
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potentielle ansøgere kan få oplysninger om 
støttemulighederne under 
rammeprogrammet som helhed og 
eventuelt blive henvist til de relevante 
kontaktpartnere anført i stk. 2. "One-stop-
shop" informationscentrene skal også give 
oplysninger om programmer støttet af 
strukturfondene og 
Regionaludviklingsfonden såvel som om 
andre relevante fællesskabsprogrammer 
(f.eks. programmet for livslang læring), 
som har mål, der svarer til og supplerer 
rammeprogrammets mål, og eventuelt 
henvise interesserede parter til de relevante 
ansvarlige strukturer med henblik på 
yderligere bistand.

Or. en

Begrundelse

"EU one-stop-shops" sikrer, at interesserede parter, særlig SMV'er, der ikke har tid og 
ressourcer til at finde frem til, hvor de kan få støtte, får let adgang til oplysninger og 
rådgivning om alle eksisterende tjenester, der kan være til hjælp for dem.
Det er nødvendigt at skabe en praktisk forbindelse til programmerne for livslang læring og 
programmerne, der finansieres af strukturfondene og Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne for at skabe den nødvendige synergi med rammeprogrammet.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 189
Artikel 20, stk. 4

4. Ud over de tjenester, der er nævnt i stk. 2, 
litra a), b) og c), kan Kommissionen give 
finansiel støtte til gennemførelse af andre
aktiviteter under rammeprogrammet på 
grundlag af indkaldelser af forslag, der er 
begrænset til netværkspartnerne.

4. Ud over de tjenester, der er nævnt i stk. 2, 
litra a), b), c) og ca), kan Kommissionen 
give finansiel støtte til gennemførelse af 
andre aktiviteter under rammeprogrammet 
på grundlag af indkaldelser af forslag, der er 
begrænset til netværkspartnerne. En gang 
årligt evaluerer Kommissionen kvaliteten af 
de tjenester, der ydes af netværkspartnerne. 
Hvis kvaliteten af de ydede tjenester findes 
utilfredsstillende, skal 
partnerskabsrammeaftalerne 
genforhandles eller nye forslag indhentes.
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Or. en

Begrundelse

Som led i den generelle kvalitetsforvaltning af programmet skal netværkspartnernes tjenester 
evalueres, og nødvendige ændringer foretages, hvis kvaliteten af tjenesterne ikke er 
tilfredsstillende.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 190
Artikel 20, stk. 4

4. Ud over de tjenester, der er nævnt i stk. 2, 
litra a), b) og c), kan Kommissionen give 
finansiel støtte til gennemførelse af andre 
aktiviteter under rammeprogrammet på 
grundlag af indkaldelser af forslag, der er 
begrænset til netværkspartnerne.

4. Ud over de tjenester, der er nævnt i stk. 2, 
litra a), b), c) og stk. 3a, kan Kommissionen 
give finansiel støtte til gennemførelse af 
andre aktiviteter under rammeprogrammet 
på grundlag af indkaldelser af forslag, der er 
begrænset til netværkspartnerne.

Or. en

Begrundelse

Følger af indsættelsen af den ny artikel 20, stk. 3a.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 191
Artikel 20, stk. 4 a (nyt)

4a. Kommissionen støtter specielt små og 
mellemstore virksomheder i de regioner, 
der enten på grund af deres fjerne 
beliggenhed eller mindre udvikling har 
brug for innovationsforanstaltninger, der 
kan styrke deres konkurrenceevne.

Or. es

Begrundelse

For at fremme stordrift og udvikle virksomhedsklynger på regionalt og lokalt niveau, der kan 
bidrage til etablering af en europæisk virksomhedsklynge, er det uomgængeligt at støtte disse 
regioner med innovationsforanstaltninger og foranstaltninger til forbedring af 
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konkurrenceevnen, der er tilpasset deres økonomiske og erhvervsmæssige struktur.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 192
Artikel 20, stk. 6 a (nyt)

6a. De nationale eller regionale tjenester til 
støtte for de formidlende organer, der 
repræsenterer små virksomheder, skal 
høres og kan tildeles finansiel støtte til 
gennemførelse af aktiviteter under 
rammeprogrammet.

Or. fr

Begrundelse

Disse organer er i kontakt med millioner af små virksomheder og kan gennem deres 
ledsagende funktion samarbejde direkte med disse virksomheder for at forbedre deres 
konkurrenceevne inden for følgende hovedområder under rammeprogrammet: innovation, 
miljø, IKT, standardisering og overdragelse.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 193
Artikel 21, stk. 2, litra b

b) tilsammen indebærer deltagelse af mindst 
tre lande og

b) indebærer deltagelse af interessenter fra 
mindst to lande og

Or. de

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt at begrænse antallet af deltagerlande til mindst to. Skal den ønskede 
virkning slå igennem, bør det være muligt ved et samarbejde mellem to projekter at ansøge 
om støtte til fremme af innovation.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 194
Artikel 21, stk. 4

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

samarbejdende programmer med henblik på 
at tilføje merværdi til en hel gruppe eller til 
en eller flere særlige aktioner under en 
gruppe, til skabelse af synergi mellem 
samarbejdende programmer eller for at sikre 
kritisk masse. Der kan ydes støtte til 
samarbejde mellem nationale elle regionale 
offentlige erhvervsstøtteinstitutioner som 
erhvervsstøttebanker eller -fonde for at 
bistå dem med at udveksle bedste praksis og 
igangsætte pilotprojekter for tværnationale 
erhvervsstøtteordninger for SMV'er.

Or. en

Begrundelse

Støtteordningen for virksomhedsinnovation er et meget nyttigt redskab til på nationalt plan 
bedre at koordinere SMV-støtteaktioner, der hovedsagelig er nationale eller ligefrem 
regionale i EU-medlemsstaterne. Offentlige erhvervsstøtteinstitutioner, der yder 
virksomhedsstøttetjenester, står til at vinde meget ved at styrke deres institutionelle 
samarbejde og ved at iværksætte tværnationale erhvervsstøtteordninger eller -fonde for 
SMV'er, der ønsker at åbne for grænseoverskridende investeringer og partnerskaber.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 195
Artikel 22, litra a

a) undersøgelser, dataindsamling, 
rundspørger og publikationer, så vidt muligt 
på grundlag af officielle statistikker

a) undersøgelser, herunder 
markedsfeasibilityundersøgelser, 
dataindsamling, rundspørger og 
publikationer, herunder fra tænketanke 
specialiseret i iværksætterånd og 
innovation, så vidt muligt på grundlag af
officielle statistikker

Or. en

Begrundelse

For at fremme konkurrenceevnen er det vigtigt ikke kun at innovere, men også at vide, hvilken 
form for innovation der efterspørges på markedet. Udvikling af et europæisk netværk af 
tænketanke specialiseret i policy-analyser inden for iværksætterånd og innovation er en 
katalysator for skabelsen af et miljø for iværksætterånd og innovation.
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Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 196
Artikel 22, litra d a (nyt)

da) høring og direkte inddragelse af de 
formidlende organer, der repræsenterer de 
pågældende virksomheder

Or. fr

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 197
Artikel 22, litra d b (nyt)

db) formidling og udnyttelse af 
undervisningsmateriale, værktøjer, 
manualer og tekniske dokumenter, der er 
udviklet til SMV'er i en medlemsstat for at 
sikre et optimalt udbytte, også til gavn for  
andre medlemsstater

Or. fr

Begrundelse

De organisationer, der repræsenterer SMV'er i de forskellige medlemsstater, har udviklet 
undervisningsmateriale, værktøjer, manualer og tekniske dokumenter, som har vist sig at 
være nyttige. Disse instrumenter anerkendes ikke altid i de øvrige medlemsstater 
(oversættelsesproblemer). En løsning kunne bestå i blot at oversætte disse instrumenter og 
tilpasse dem efter de lokale og nationale forhold af hensyn til omkostningseffektiviteten.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 198
Artikel 23

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Begrundelse

Målet er at fremme innovation på virksomhedsplan, hvorfor støtten bør begrænses hertil. 
Samarbejde mellem virksomheder og mellem disses organisationer kan støtte disse 
bestræbelser.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 199
Artikel 23, overskrift

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

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

Or. en

Begrundelse

Samarbejde mellem virksomheder og deres organisationer bør medtages.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 200
Artikel 23, overskrift

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

Samarbejde (”Twinning”) mellem
myndigheder på nationalt, regionalt og 
lokalt niveau
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Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre den lokale dimension i samarbejdet mellem myndigheder.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 201
Artikel 23, stk. 1

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

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

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre den lokale dimension i samarbejdet mellem myndigheder.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 202
Artikel 23, stk. 1

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

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

Or. en

Begrundelse

Samarbejde mellem virksomheder og deres organisationer bør medtages.
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 203
Artikel 23, stk. 2

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

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

Or. en

Begrundelse

Samarbejde mellem virksomheder og deres organisationer bør medtages.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 204
Artikel 24

Støtteforanstaltninger som led i programmet Støtteforanstaltninger og andre 
foranstaltninger som led i programmet

Kommissionen kan gennemføre følgende: Kommissionen kan gennemføre følgende:

a) analyse og overvågning af 
konkurrenceevnen og sektorbestemte 
spørgsmål, herunder med henblik på 
Kommissionens årsberetning om den 
europæiske industris konkurrenceevne

a) analyse og overvågning af 
konkurrenceevnen og sektorbestemte 
spørgsmål, herunder med henblik på 
Kommissionens årsberetning om den 
europæiske industris konkurrenceevne

b) udarbejdelse af konsekvensanalyser af 
fællesskabsforanstaltninger med særlig 
relevans for virksomhedernes 
konkurrenceevne

b) udarbejdelse af konsekvensanalyser af 
fællesskabsforanstaltninger med særlig 
relevans for virksomhedernes 
konkurrenceevne og efterfølgende 
forenkling af eksisterende lovgivning eller 
udarbejdelse af nye lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der gør innovation mere 
attraktiv i EU (f.eks. inden for intellektuel 
ejendomsret)

c) evaluering af særlige aspekter eller 
særlige gennemførelsesforanstaltninger i 
tilknytning til dette program

c) evaluering af særlige aspekter eller 
særlige gennemførelsesforanstaltninger i 
tilknytning til dette program

d) formidling af information i tilknytning til 
dette program.

d) formidling af information i tilknytning til 
dette program.
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da) udarbejdelse af et forslag til 
rådsforordning om oprettelse af et 
fællesskabsagentur for innovation.

Or. en

Begrundelse

Artiklens overskrift skal afspejle indholdet bedre.

EU må imødekomme behovet for en attraktiv lovgivningsmæssig ramme for innovation (f.eks. 
inden for intellektuel ejendomsret) for at tage konkurrencen op med sine konkurrenter på 
verdensplan.

Se begrundelsen til ændringsforslag 3 angående behovet for et europæisk agentur for 
innovation.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena 
Ek

Ændringsforslag 205
Artikel 25

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

Arbejdsprogrammet skal indeholde en 
detaljeret beskrivelse af mål og 
prioriteringer, de nødvendige 
foranstaltninger til gennemførelse heraf,
tidsfrister og bestemmelser for deltagelse 
samt kriterier for udvælgelse og evaluering 
af gennemførelsesforanstaltningerne på 
linje med målene i artikel 10 med 
undtagelse af de i artikel 24 omhandlede. 
Arbejdsprogrammet skal identificere 
foranstaltninger, der fremmer 
økoinnovation, og forelægge dem i et 
særskilt kapitel.

Or. en

Begrundelse

Med den oprindelige formulering udelukkes muligheden af fælles gennemførelsesredskaber i 
henhold til artikel 6. Den nye formulering er også konsekvent i forhold til andre relevante 
bestemmelser (artikel 36 og 45). Desuden er det nødvendigt at klargøre, hvad økoinnovation 
egentlig er, også på arbejdsprogramplan.
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Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 206
Artikel 25, stk. 1 a (nyt)

Kommissionen udarbejder 
arbejdsprogrammet i samråd med det i 
artikel 46, stk. 1, litra a, omhandlede 
udvalg.

Or. sv

Begrundelse

Programudvalgene spiller en vigtig rolle, og deres beføjelser bør ikke svækkes.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 207
Artikel 26, stk. 3

3. De i stk. 2 omhandlede aktioner 
gennemføres med særlig vægt på fremme af 
og oplysning om de muligheder og fordele, 
som IKT indebærer for borgere og 
virksomheder.

3. De i stk. 2 omhandlede aktioner skal 
forbedre innovationspotentialet og 
konkurrenceevnen i SMV'er. Aktioner vil 
også omfatte fremme af og bevidstgørelse
om de muligheder og fordele, som IKT 
indebærer for borgere og virksomheder.

Or. en

Begrundelse

SMV'ernes innovationspotentiale skal frigøres.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 208
Artikel 26, stk. 3

3. De i stk. 2 omhandlede aktioner 
gennemføres med særlig vægt på fremme af 
og oplysning om de muligheder og fordele, 
som IKT indebærer for borgere og 
virksomheder.

3. De i stk. 2 omhandlede aktioner vil 
bidrage til at forbedre virksomhedernes, 
særlig SMV'ernes, innovationspotentiale og 
konkurrenceevne og gennemføres, så vidt 
muligt under hensyntagen til fremme af og 
bevidstgørelse om de muligheder og fordele, 
som IKT indebærer for borgere og 
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virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Bevidstgørelse er meget vigtig, men bør ikke være en forudsætning for alle aktioner.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 209
Artikel 27, litra a

a) at sikre generel adgang til IKT - baserede 
tjenester og at skabe passende 
rammebetingelser for hurtig og relevant 
indførelse af konvergerende digital 
kommunikation og digitale tjenester, 
herunder aspekter i tilknytning til 
interoperabilitet, sikkerhed og tillid

a) at sikre generel adgang til IKT - baserede 
tjenester og at skabe passende 
rammebetingelser for hurtig, relevant og 
effektiv indførelse af konvergerende digital 
kommunikation og digitale tjenester, 
herunder aspekter i tilknytning til 
interoperabilitet, sikkerhed og tillid

Or. el

Begrundelse

Indførelsen af digital kommunikation og digitale tjenester bør ikke kun kontrolleres i forhold 
til, om der sikres adgang hertil, men også i forhold til, hvor effektiv indførelsen er for 
borgerne. Borgerne skal ikke kun have adgang til de pågældende teknologier, men også 
bruge dem i praksis og drage fordel af dem.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 210
Artikel 29, litra a

a) at lette adgangen til IKT og at fremme 
digitale færdigheder

a) at lette adgangen til IKT, at fremme 
digitale færdigheder og aktivt at gøre 
borgerne fortrolige med IKT

Or. el

Begrundelse

Det er en forudsætning for, at der kan bygges bro over den digitale kløft, at borgerne sikres 
adgang til IKT, men det er ikke tilstrækkeligt. Det er nødvendigt at støtte systematiske og 
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innovative tiltag med henblik på at informere borgerne om de nye teknologier og brugen 
heraf og gøre dem fortrolige hermed. Dette vil også være med til at øge efterspørgslen på de 
pågældende teknologier.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 211
Artikel 29, litra c

c) at forbedre kvaliteten, effektiviteten og 
udbuddet af elektroniske tjenester på 
områder af offentlig interesse og med 
hensyn til deltagelse i samfundslivet gennem 
IKT, herunder interoperable tværeuropæiske 
eller grænseoverskridende offentlige 
tjenester samt udvikling af moduler af fælles 
interesse og udveksling af god praksis.

c) at forbedre kvaliteten, effektiviteten og 
udbuddet af elektroniske tjenester på 
områder af offentlig interesse og med 
hensyn til deltagelse i samfundslivet gennem 
IKT, herunder interoperable tværeuropæiske 
eller grænseoverskridende offentlige 
tjenester samt udvikling af moduler af fælles 
interesse og udveksling af god praksis, 
herunder anvendelse af åbne standarder, 
og sikring af teknologisk neutralitet og 
databevaring.

Or. en

Begrundelse

Alle brugere skal ikke alene have adgang til det indhold, den offentlige administration 
udvikler i vore dage, uanset den anvendte software. Dette materiale skal også forblive 
tilgængeligt for fremtidige generationer, når generelt udbredt software i vore dage ikke 
længere bruges.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 212
Artikel 29, litra c a (nyt)

ca) brug af IKT software til at forbedre 
livskvaliteten hos vanskeligt stillede 
befolkningsgrupper, f.eks. handicappede og 
ældre.

Or. en

Begrundelse

Man bør være særlig opmærksom på særlige befolkningsgruppe, der står over for specifikke 
vanskeligheder og bør drage fordel af IKT-teknologien. 
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Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 213
Artikel 30, stk. 2 a (nyt)

Denne del af programmet bør frem for alt 
styrke SMV'ernes konkurrenceevne og 
innovationspotentiale.

Or. en

Begrundelse

SMV'ernes innovationspotentiale skal frigøres.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 214
Artikel 31, stk. 1, litra c

c) tematiske netværk mellem en række 
aktører om et givet mål med henblik på at 
lette koordineringen og udveksling af viden.

c) tematiske netværk mellem en række 
aktører om et givet mål med henblik på at 
lette koordineringen og udveksling af viden; 
tematiske netværk, der giver mulighed for 
udveksling af knowhow og fælles udvikling 
af projekter mellem geografiske områder 
eller regioner i EU på grundlag af deres 
fælles særegenheder (kulturelle, 
geografiske eller andre).

Or. el

Begrundelse

Der bør gennem rammeprogrammet også gives mulighed for, at der skabes tematiske netværk 
mellem aktører, som muligvis er få i antal, men som har fælles særegenheder (kulturelle, 
geografiske eller andre), der gør det vanskeligt for dem at bygge bro over den digitale kløft. 
Dette vil være vigtigt for ugunstigt stillede områder såsom øområder, isolerede bjergområder 
osv.
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Ændringsforslag af Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 215
Artikel 31, stk. 2, afsnit 2

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

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

Or. es

Begrundelse

Ikke-statslige organisationer (ngo'er) eller nonprofit-organisationer arbejder med sociale 
formål for øje, og de bør derfor behandles på samme måde som organer i den offentlige 
sektor.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 216
Artikel 31, stk. 2, afsnit 2

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

Fællesskabet kan yde støtte til budgettet for 
de i stk. 1, litra a), omhandlede projekter på 
indtil 75 % af de samlede omkostninger. 
Organer i den offentlige sektor kan få 
godtgjort 100 % af meromkostningerne.

Or. fr

Begrundelse

De 50 %, der er afsat i forslaget i overensstemmelse med praksis i Generaldirektoratet for 
Forskning for kommercielle projekter (andre generaldirektorater som beskæftigelse og 
udvidelse bruger 75 %), er ikke tilstrækkelige, når der er tale om non profit-organisationer. 
Disse organisationer har ikke råd til at betale 50 % af de pågældende projekter (og en række 
organisationer fra de nye medlemsstater og kandidatlande er heller ikke i stand til at bidrage 
med 25 %). Selv ved projekter med virksomhedsdeltagelse er der behov for en koordinator 
(ofte en non profit-organisation).
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 217
Artikel 31, stk. 4, afsnit 2

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

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

Or. de

Begrundelse

Når al støtte fastsættes ensartet til 50%, fremmer det egeninteressen i en saglig korrekt 
gennemførelse af programmet. Støtte på 100% tilskynder yderligere til misbrug af offentlige 
midler. Bedre betingelser for organer i den offentlige sektor er i modstrid med Den 
Europæiske Unions konkurrenceprincipper.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 218
Artikel 33, indledning

Til støtte for politikanalyser, udvikling og 
koordinering med deltagende lande 
iværksættes følgende:

Til støtte for politikanalyser, udvikling og 
koordinering med deltagende lande 
iværksættes følgende med særlig henblik på 
at styrke europæiske virksomheders, særlig 
SMV'ers, konkurrenceevne og 
innovationspotentiale:

Or. en

Begrundelse

SMV'ernes innovationspotentiale skal frigøres

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 219
Artikel 34, stk. 1, indledning

1. Til støtte for gennemførelsen af 
programmet eller som forberedelse af 
kommende foranstaltninger iværksættes 

1. Til støtte for gennemførelsen af 
programmet eller som forberedelse af 
kommende foranstaltninger iværksættes 
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følgende: følgende med særlig henblik på at styrke 
europæiske virksomheders, særlig 
SMV'ers, konkurrenceevne og 
innovationspotentiale:

Or. en

Begrundelse

SMV'ernes innovationspotentiale skal frigøres.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 220
Artikel 36, stk. 1 a (nyt)

Kommissionen udarbejder 
arbejdsprogrammet i samråd med det i 
artikel 46, stk. 1, litra b, omhandlede 
udvalg.

Or. sv

Begrundelse

Programudvalgene spiller en vigtig rolle, og deres beføjelser bør ikke svækkes.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 221
Artikel 37, stk. 1

1. Der indføres hermed et program til støtte 
for energieffektivitet, vedvarende energi og 
energidiversificering, herefter benævnt " 
Intelligent Energi – Europa".

1. Der indføres hermed et program til støtte 
for energieffektivitet, vedvarende energi og 
energidiversificering, herefter benævnt " 
Intelligent Energi – Europa". Dette program 
bør betragtes som et middel for EU til at 
blive verdensleder inden for bæredygtige 
energiteknologier og 
højeffektivitetsapplikationer og er dermed 
afgørende for europæisk konkurrenceevne.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med traktaten skal alle EU-programmer tage hensyn til 
bæredygtighedsaspektet. Dette ligger naturligvis implicit i aktioner under IEE. Når IEE gøres 
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til en del af rammeprogrammet er det imidlertid vigtigt at understrege, at EU kunne have en 
konkurrencestyrke inden for bæredygtige energiteknologier og højeffektivitetsapplikationer 
(General Electric har bebudet nye store investeringer på dette område). Ændringen angiver 
både indvirkningen på EU's økonomiske konkurrenceevne og på konkurrenceevnen hos EU-
virksomheder inden for bæredygtig anvendelse af naturlige ressourcer.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Ændringsforslag 222
Artikel 38, litra c

c) At fjerne ikke-teknologiske hindringer for 
effektive og intelligente energiproduktions-
og energiforbrugsmønstre ved at fremme 
opbygning af institutionel kapacitet, 
herunder på lokalt og regionalt niveau, ved 
at højne informationsniveauet, bl.a. gennem 
uddannelsessystemet, ved at fremme 
udveksling af erfaringer og knowhow blandt 
de vigtigste aktører og blandt erhvervslivet 
og borgerne generelt og ved at tilskynde til 
udbredelse af bedste praksis og de bedst 
tilgængelige teknologier, særlig gennem 
foranstaltninger på fællesskabsplan.

c) At fjerne ikke-teknologiske hindringer for 
effektive og intelligente energiproduktions-
og energiforbrugsmønstre ved at fremme 
opbygning af institutionel kapacitet, 
herunder på lokalt og regionalt niveau, ved 
at højne informationsniveauet, bl.a. gennem 
uddannelsessystemet, ved at fremme 
udveksling af erfaringer og knowhow blandt 
de vigtigste aktører og blandt erhvervslivet, 
særlig SMV'er, og borgerne generelt og ved 
at tilskynde til udbredelse af bedste praksis 
og de bedst tilgængelige teknologier, særlig 
gennem foranstaltninger på fællesskabsplan.

Or. en

Begrundelse

SMV'er er nøglen til innovation på energiområdet.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Ændringsforslag 223
Artikel 39, litra a

a) forbedring af energieffektiviteten og 
rationel anvendelse af energi, særlig inden 
for bygge- og industrisektoren, undtagen 
aktioner, der er omfattet af artikel 41

a) forbedring af energieffektiviteten og 
rationel anvendelse af energi, særlig inden 
for byggesektoren, i industrisektoren, med 
særlig hensyntagen til SMV'er, og inden 
for energiforbrugende produkter, undtagen 
aktioner, der er omfattet af artikel 41

Or. en
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Begrundelse

SMV'er skal nævnes specifikt her, og energiforbrugende produkter er relevante på grund af 
aktiviteterne omkring markedsændring af forbrugerprodukter (økodesigndirektivet).

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Ændringsforslag 224
Artikel 39, litra b

b) støtte til udarbejdelse af 
lovgivningsmæssige foranstaltninger og 
anvendelsen heraf.

b) støtte til udarbejdelse af 
lovgivningsmæssige foranstaltninger og 
anvendelsen heraf, samtidig med at der 
sikres nye forretningsmuligheder inden for 
energitjenester.

Or. en

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 225
Artikel 39, litra b a (nyt)

ba) støtte til opvarmnings- og 
afkølingssektoren.

Or. en

Begrundelse

Opvarmning og afkøling tegner sig for omkring 40% af energiforbruget blandt 
prioriteringerne i energisektoren, og derfor skal man være særlig opmærksom på 
opvarmnings- og afkølingsområdet, herunder udvikling af ny teknologi.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Ændringsforslag 226
Artikel 40, litra a

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

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

Or. en

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 227
Artikel 43, litra b

b) Etablering, udvidelse eller 
omorganisering af strukturer og instrumenter 
for bæredygtig energiudvikling, herunder 
lokal og regional energistyring, og udvikling 
af passende finansielle produkter og 
markedsinstrumenter.

b) Etablering, udvidelse eller 
omorganisering af strukturer og instrumenter 
for bæredygtig energiudvikling, herunder
lokal og regional energistyring, og udvikling 
af passende finansielle produkter og 
markedsinstrumenter. Erfaringer med 
tidligere og nuværende netværk som f.eks. 
OPET-netværket og ManagEnergy 
udnyttes.

Or. sv

Begrundelse

OPET-netværket, som består af omkring 40 kontorer i og uden for Europa, har eksisteret 
siden midten af 1990'erne, og det ville være sløseri ikke at udnytte den vidensbase. Arbejdet i 
ManagEenergy har ført til en styrkelse af arbejdet med vedvarende energikilder og 
foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten på lokalt og regionalt niveau i EU. 

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 228
Artikel 43, litra e a (nyt)

ea) Finansiel støtte til nationale eller 
regionale tjenester til støtte for de 
formidlende organer, der repræsenterer 
små virksomheder, med henblik på 
oplysning, uddannelse og rådgivning af 
små virksomheder for at sikre god praksis 
på energiområdet samt tilpasning og 
fremme af bæredygtigt energimateriel.

Or. fr
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Begrundelse

De formidlende organer er i kontakt med millioner af små virksomheder og kan gennem deres 
ledsagende funktion samarbejde direkte med disse virksomheder for at forbedre deres
ydeevne inden for de væsentlige områder, der er omfattet af rammeprogrammet, navnlig 
energieffektivitet.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 229
Artikel 45, stk. 1 a (ny)

Kommissionen udarbejder 
arbejdsprogrammet i samråd med det i 
artikel 46, stk. 1, litra c, omhandlede 
udvalg.

Or. sv

Begrundelse

Programudvalgene spiller en vigtig rolle, og deres beføjelser bør ikke svækkes.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 230
Artikel 46, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) hvad angår generel koordinering af 
gennemførelsen af målene i 
rammeprogrammet: CIP-
Målforvaltningsudvalget (CIPOC).

Or. en

Begrundelse

Ud over tre forvaltningsudvalg for hvert af de specifikke programmer under 
rammeprogrammet (CIP) vil et koordinerende organ til overvågning af rammeprogrammets 
horisontale mål være et godt redskab.
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 231
Artikel 46, stk. 3 a (nyt)

3a. I forlængelse af en positiv cost-benefit-
analyse kan Kommissionen oprette et 
forvaltningsorgan for hele 
rammeprogrammet til at bistå sig under 
hele gennemførelsen af 
rammeprogrammet.

Or. en

Begrundelse

Hvis det er økonomisk mere gunstigt (dette skal vurderes på grundlag af en cost-benefit-
analyse), vil et forvaltningsorgan sikre mere effektiv og sammenhængende gennemførelse af 
programmet.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 232
Artikel 46 a (ny)

Artikel 46a
Det Rådgivende Udvalg på Højt Plan om 

Konkurrenceevne og Innovation
1. Kommissionen rådgives af et rådgivende 
udvalg på højt plan om konkurrenceevne 
og innovation sammensat af 
repræsentanter for industri- og 
erhvervsorganisationer, herunder 
repræsentanter for SMV'er, og andre 
eksperter. Deres ekspertise skal ligge inden 
for sektorer og emner af relevans for 
rammeprogrammet, herunder finansiering, 
IKT, energi og økoinnovation.

Or. en

Begrundelse

Forslaget mangler hensyntagen til, at de berørte parter bør høres og inddrages i 
gennemførelsesprocessen. Derfor er det vigtigste nye ved at indføre et rådgivende udvalg, at 
ekspertisen hos aktører, der arbejder på de områder, der dækkes af rammeprogrammet, 
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inddrages i programmet, for at dette kan svare bedre til (og eventuelt justeres) EU's faktiske 
behov. Sådant et udvalg vil også sikre sammenhæng mellem alle enkeltdelene i 
rammeprogrammet og dermed fremme konkurrenceevne og innovation ved at udveksle god 
praksis fra et underprogram til et andet.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ændringsforslag 233
Artikel 46 a (ny)

Artikel 46a
Høring af virksomhedsorganisationer

1. Kommissionen sørger for at inddrage de 
organisationer, der repræsenterer 
virksomhederne, navnlig SMV'er, 
mikrovirksomheder og 
håndværksvirksomheder, i fastlæggelsen af 
politikker samt i udformningen og 
forberedelsen af handlingsprogrammer og  
foranstaltninger under rammeprogrammet.
2. Høringen af organisationerne 
koordineres med arbejdet i de i artikel 46 
omhandlede udvalg.

Or. fr

Begrundelse

De formidlende organer, der repræsenterer virksomhederne (handelsstandsforeninger, 
faglige organisationer osv.), konfronteres daglig med virksomhedernes behov og 
forventninger under deres arbejde inden for rådgivning, oplysning, ekspertbistand og 
ledsagelse. Denne funktion er særlig vigtig for små virksomheder og mikrovirksomheder og 
navnlig håndværksvirksomheder, fordi de ikke selv råder over sådanne strukturer. 

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 234
Artikel 46 b (ny)

Artikel 46b
Gennemførelsesprocedure - Vademecum

1. Under hensyntagen til udtalelse fra Det 
Rådgivende Udvalg på Højt Plan om 
Konkurrenceevne og Innovation om 
spørgsmålet fastlægger Kommissionen en 
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enkel og ubureaukratisk 
gennemførelsesprocedure, der giver 
deltagerne let adgang til 
rammeprogrammet.
2. Når rammeprogrammet er trådt i kraft, 
udgiver Kommissionen et læseligt og 
brugervenligt vademecum, der fastlægger 
en klar, enkel og gennemsigtig ramme af 
generelle principper for støttemodtagernes 
deltagelse i rammeprogrammet. Dette 
skulle især lette SMV'ers deltagelse.
3. Vademecum fastsætter rettigheder og 
pligter for støttemodtagerne; finansielle 
bestemmelser som udgifter, der kan komme 
i betragtning, og støttesatser; principper for 
forvaltningsregler og -procedurer, særlig 
brugervenlige gennemførelsesprocedurer 
og om nødvendigt en gennemførelsesproces 
i to faser; regler for brug og udbredelse af 
projektresultater og principper for 
evaluering, udvælgelse og godkendelse af 
forslag.
4. Kommissionen sikrer, at tidsrummet 
mellem indgivelse af ansøgninger og 
meddelelse af evalueringsresultater er så 
kort som muligt.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsesproceduren skal være mindst muligt kompliceret for at give let adgang for 
mulige brugere, særlig SMV'er. Kommissionen hører de berørte parter for at finde frem til, 
hvilken gennemførelsesprocedure der er mest gunstig for brugerne. Under alle 
omstændigheder skal gennemførelsesproceduren afsluttes på den hurtigst mulige måde. 
Brugerne må have meget klar og let information om, hvordan programmet vil blive 
gennemført.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Ændringsforslag 235
Bilag I, litra a

a) 2 631 mio. EUR til gennemførelse af a) 2 631 mio. EUR til gennemførelse af 
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iværksætter- og innovationsprogrammet, 
hvoraf 520 mio. EUR anvendes til fremme 
af økoinnovation

iværksætter- og innovationsprogrammet, 
hvoraf ca. 520 mio. EUR anvendes til 
fremme af økoinnovation

Or. en

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 236
Bilag I, litra a

a) 2 631 mio. EUR til gennemførelse af 
iværksætter- og innovationsprogrammet, 
hvoraf 520 mio. EUR anvendes til fremme 
af økoinnovation

a) 2 631 mio. EUR til gennemførelse af 
iværksætter- og innovationsprogrammet, 
hvoraf 900 mio. EUR anvendes til fremme 
af økoinnovation og 300 mio. EUR til 
sundhedsrelateret innovation

Or. nl

Begrundelse

Der bør afsættes et væsentligt beløb til såvel investeringer i økoinnovation som i 
sundhedsrelateret innovation. Med denne ændring forbliver det samlede beløb uændret. 
Ændringer angiver alene tydeligt, at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed for 
økoinnovation og sundhedsrelateret innovation.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 237
Bilag II, sektion 1, litra C, stk. 1

Der opkræves et passende gebyr for brug af 
instrumenterne. Gebyrerne fastsættes af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
praksis på markedet, idet der tages hensyn
til:

Der opkræves et passende gebyr for brug af 
instrumenterne. Gebyrerne fastsættes af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
praksis på markedet, idet den overvåger, at 
de finansielle formidlere ikke forringer 
virkningen af dem, og under hensyntagen
til:

Or. es

Begrundelse

Kommissionen bør stå som garant for, at de gunstige vilkår, der tilbydes af Den Europæiske 
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Investeringsfond, altid finder anvendelse på små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 238
Bilag II, sektion 1, litra D

D. Synlighed D. Synlighed - Øget bevidstgørelse
Alle formidlere sørger for, at det på 
passende vis fremgår, at der er ydet støtte fra 
Fællesskabet.

Alle formidlere sørger for, at det på 
passende vis fremgår, at der er ydet støtte fra 
Fællesskabet.

Det skal sikres, at de endelige 
støttemodtagere, særlig SMV'erne, er 
tilstrækkeligt informeret om de til rådighed 
stående finansieringsmuligheder og 
muligheden for brug til flere formål.

Or. en

Begrundelse

Et af hovedproblemerne for europæiske virksomheder er den forholdsvis uklare situation med 
hensyn til de fællesskabsforanstaltninger, der er skræddersyet til deres brug. Hvad navnlig 
angår finansiering af SMV'er, er det vigtigt, at de finansielle instrumenter, der er bestemt for 
dem, er generelt kendt, til rådighed og kan bruges til flere formål, selv hvis de er indbyrdes 
modstridende, for at sikre adgang til finansiering i tilstrækkeligt omfang.

Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 239
Bilag II, afsnit 2, punkt C, GIF 1

GIF1 investerer i formidlende 
venturekapitalfonde, der investerer i indtil 
10 år gamle SMV'er, typisk fra før-A-fasen 
(”seed”) og A-fasen (opstartfasen), og som 
om nødvendigt foretager opfølgende 
investeringer. Den samlede investering i en 
formidlende venturekapitalfond kan højst 
udgøre 25 % af den pågældende fonds 
samlede kapital eller indtil 50 % for nye 
fonde, der forventes at have en særlig 
katalysatorrolle ved udvikling af 
venturekapitalmarkederne for en særlig 
teknologi eller i en bestemt region og 
investeringsværktøjer fra business angels. 

GIF1 investerer i formidlende 
venturekapitalfonde, der investerer i indtil 
10 år gamle SMV'er, typisk fra før-A-fasen 
(”seed”) og A-fasen (opstartfasen), og som 
om nødvendigt foretager opfølgende 
investeringer. Den samlede investering i en 
formidlende venturekapitalfond kan højst 
udgøre 25 % af den pågældende fonds 
samlede kapital eller indtil 50 % for nye 
fonde, der forventes at have en særlig 
katalysatorrolle ved udvikling af 
venturekapitalmarkederne for en særlig 
teknologi eller i en bestemt region og 
investeringsværktøjer fra business angels. 



PE 367.642v01-00 96/103 AM\593717DA.doc

DA

Den samlede investering i en formidlende 
venturekapitalfond, hvis investeringsfokus er 
på SMV'er, der arbejder inden for 
økoinnovation, kan højst udgøre 50 %. 
Mindst 50 % af den kapital, der investeres i 
en fond, skal stilles til rådighed af 
investorer, der arbejder på normale 
markedsvilkår ("det markedsøkonomiske 
investorprincip"), uanset hvilken retlig form 
og hvilken ejer struktur de investorer, der 
stiller denne del af kapitalen til rådighed, 
har. Der kan ikke indgås forpligtelser på 
over 30 mio. EUR i en enkelt fond. GIF1 
kan investere sammen med EIF's egne 
midler eller midler under EIB-mandatet eller 
andre midler, der forvaltes af EIF.

Den samlede investering i en formidlende 
venturekapitalfond, hvis investeringsfokus er 
på SMV'er, der arbejder inden for 
økoinnovation, kan højst udgøre 50 %. Den 
samlede investering i den formidlende 
venturekapitalfond kan højst udgøre 70 % 
for fonde, der investerer i højst tre år gamle 
SMV'er. Mindst 50 % af den kapital, der 
investeres i en fond, skal stilles til rådighed 
af investorer, der arbejder på normale 
markedsvilkår ("det markedsøkonomiske 
investorprincip"), uanset hvilken retlig form 
og hvilken ejer struktur de investorer, der 
stiller denne del af kapitalen til rådighed, 
har. Der kan ikke indgås forpligtelser på 
over 30 mio. EUR i en enkelt fond. GIF1 
kan investere sammen med EIF's egne 
midler eller midler under EIB-mandatet eller 
andre midler, der forvaltes af EIF.

Or. de

Begrundelse

Det har vist sig, at risikoen i opstartfasen tit er for høj for private, således at der ikke indgås 
forpligtelser fra privat side. På den baggrund må det anses for nødvendigt netop i den 
risikofyldte F&U-fase at tillade, at der ydes højere støtte (70%) til de formidlende 
venturekapitalfonde. Denne højere investering kan imidlertid kun forsvares, når der stilles det 
tidskrav, at de pågældende SMV'er højst må være tre år gamle.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 240
Bilag II, sektion 3, litra C, stk. 3

Blandt kriterierne i forbindelse med den 
fjerde SMEG-komponent, (d) securitisation 
af SMV'ers gældsfinansieringsporteføljer, 
indgår individuelle transaktioner, 
transaktioner med flere partnere samt 
transaktioner, hvori der er deltagelse fra flere 
lande. Støttekriterierne baseres på bedste 
markedspraksis, særlig hvad angår 
kreditværdigheden og risikospredningen for 
den securitiserede portefølje.

Blandt kriterierne i forbindelse med den 
fjerde SMEG-komponent, (d) securitisation 
af SMV'ers gældsfinansieringsporteføljer, 
indgår individuelle transaktioner, 
transaktioner med flere partnere samt 
transaktioner, hvori der er deltagelse fra flere 
lande. Støttekriterierne baseres på bedste 
markedspraksis, særlig hvad angår 
kreditværdigheden og risikospredningen for 
den securitiserede portefølje. Der vil blive 
lagt særlig vægt på støtte til offentlige 
ordninger for SMV-securitisation.
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Or. en

Begrundelse

Offentlige securitisationsordninger har fungeret som katalysatorer for markedet ved at 
medvirke til at opnå højere securitissationsmængder for SMV'er, da sådanne ordninger 
generelt er en forudsætning for at tiltrække nye investorer til SMV-risikokapital, ligesom de 
også delvis kompenserer for udviklingsomkostninger til SMV-securitisation. Følgelig kunne 
EU-støtte under den fjerde SMEG-komponent for både ny og allerede igangværende 
offentlige securitisationsordninger vise sig at være afgørende for securitisation af SMV-lån.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 241
Bilag III, litra a, led 7 a (nyt)

– støtte SMV'er med at finde og indlede 
netværkssamarbejde med større 
kontrahenter, både fra den private og 
offentlige sektor.

Or. en

Begrundelse

En kritisk faktor ved støtten til innovative SMV'er er at sætte dem i forbindelse med 
avancerede store kontrahenter for at fremme efterspørgslen efter deres produkter og 
tjenester. Euro-Info Centrene kan bistå med at skabe og vedligeholde denne forbindelse ved 
hjælp af passende værktøjer.

Ændringsforslag af Lorenzo Cesa

Ændringsforslag 242
Bilag III, litra a, led 7 a (nyt)

– fremme skabelsen af netværk mellem 
virksomheder i regioner med fælles 
problemer og udfordringer med henblik på 
at fremme udveksling og spredning af 
bedste praksis og tilskynde til samordning 
og udvikling af hensigtsmæssige 
økonomiske og industrielle politikker.

Or. en
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Begrundelse

I Europa er der meget højt industrialiserede områder, der repræsenterer Europas rigdom. 
Selv om disse områder ikke står over for en nedgangsfase, er deres konkurrenceevne stærkt 
truet. Derfor ønsker disse områder, at der opstilles industrielle og økonomiske politikker, der 
kan imødekomme deres specifikke behov. Det er derfor nødvendigt at styrke samarbejdet 
mellem virksomheder i regioner med fælles problemer og udfordringer, f. eks. ved at skabe et 
netværk til at fremme udveksling og spredning af bedste praksis. Netværket ville også være et 
redskab, EU-institutionerne kunne bruge til at vurdere og måle den praktiske 
gennemførlighed af deres egen politik eller lovgivningsinitiativer.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 243
Bilag III, litra a, led 7 a (nyt)

- uddannelsesmæssig bistand til at gøre 
virksomhederne mere professionelle.

Or. es

Begrundelse

Ud over samarbejde og information er det uomgængeligt at satse på faglig uddannelse. En 
økonomi baseret på viden skal etablere kanaler for kommunikation og varigt samarbejde 
mellem de erhvervsdrivende, men man må ikke glemme uddannelse og ekspertise, hvis 
virksomhederne fortsat skal være konkurrencedygtige. 

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 244
Bilag III, litra a, led 7 a (nyt)

- fremme skabelsen af netværk mellem 
virksomheder i regioner med fælles 
problemer og udfordringer med henblik på 
at fremme udveksling og spredning af 
bedste praksis og tilskynde til samordning 
og udvikling af hensigtsmæssige 
økonomiske og industrielle politikker.

Or. en
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Begrundelse

I Europa er der meget højt industrialiserede områder, der repræsenterer Europas rigdom, 
men hvis konkurrenceevne stærkt truet. Derfor ønsker disse områder, at der opstilles 
industrielle og økonomiske politikker, der kan imødekomme deres specifikke behov. Det er 
nødvendigt at styrke samarbejdet mellem virksomheder i regioner med fælles problemer og 
udfordringer, f. eks. ved at skabe et netværk til at fremme udveksling og spredning af bedste 
praksis (et sådant netværk ville også være et redskab, EU-institutionerne kunne bruge til at 
vurdere og måle den praktiske gennemførlighed af deres egen politik eller 
lovgivningsinitiativer).

Ændringsforslag af Lorenzo Cesa

Ændringsforslag 245
Bilag III, litra a, led 7 b (nyt)

– bistå SMV'erne med at erhverve bedre 
kendskab til EIF- og EIB-forvaltede 
finansielle instrumenter - og dermed 
forbedre deres adgang til disse 
instrumenter - ved at tilskynde nationale 
industri- og erhvervsorganisationer til at 
indlede specifikke 
oplysnings/uddannelsesaktiviteter over for 
deres medlemmer.

Or. en

Begrundelse

SMV'ernes opmærksomhed på og viden om, at der findes finansielle EU-instrumenter, bør 
forbedres for at udvide deres adgang dertil og brug deraf. I den sammenhæng bør man 
erkende den nøglerolle, industri- og erhvervsorganisationer kunne spille ved at indlede 
specifikke oplysnings- og/eller uddannelsesaktioner specielt rettet mod netværket af tilsluttede 
virksomheder.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 246
Bilag III, litra a, led 7 b (nyt)

- bistå SMV'erne med at erhverve bedre 
kendskab til EIF- og EIB-forvaltede 
finansielle instrumenter - og dermed 
forbedre deres adgang til disse 



PE 367.642v01-00 100/103 AM\593717DA.doc

DA

instrumenter - ved at tilskynde nationale 
industri- og erhvervsorganisationer til at 
indlede specifikke 
oplysnings/uddannelsesaktiviteter over for 
deres medlemmer.

Or. en

Begrundelse

SMV'ernes opmærksomhed på og viden om, at der findes finansielle EU-instrumenter, bør 
forbedres for at udvide deres adgang dertil og brug deraf. I den sammenhæng bør man 
erkende den nøglerolle, industri- og erhvervsorganisationer kunne spille ved at indlede 
specifikke oplysnings- og/eller uddannelsesaktioner specielt rettet mod netværket af tilsluttede 
virksomheder.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 247
Bilag III, litra b, led 2

- formidling og udnyttelse af 
forskningsresultater

- formidling, beskyttelse af ejendomsret og 
udnyttelse af forskningsresultater

Or. en

Begrundelse

Hovedrollen for intellektuelle ejendomsrettigheder er at sikre beskyttelsen af resultaterne af 
F&U-investering i vækstfremme, da fremtidig kommerciel succes afhænger af, at der opnås 
beskyttelse af det hårde arbejde i lange forskningsperioder.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 248
Bilag III, litra b, led 3

- formidlingstjenester for teknologi- og 
videnoverførsel og for opbygning af 
partnerskaber mellem innovationsaktører

- formidlingstjenester for teknologi- og 
videnoverførsel, for beskyttelse af 
ejendomsret til innovation og for opbygning 
af partnerskaber mellem innovationsaktører

Or. en
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Begrundelse

Hovedrollen for intellektuelle ejendomsrettigheder er at sikre beskyttelsen af resultaterne af 
F&U-investering i vækstfremme, da fremtidig kommerciel succes afhænger af, at der opnås 
beskyttelse af det hårde arbejde i lange forskningsperioder.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 249
Bilag III, litra b, led 3

- formidlingstjenester for teknologi- og 
videnoverførsel og for opbygning af 
partnerskaber mellem innovationsaktører

- formidlingstjenester for teknologi- og 
videnoverførsel og for opbygning af 
partnerskaber mellem innovationsaktører, 
herunder partnerskaber mellem 
erhvervsorganisationer og akademiske 
organisationer såvel som mellem den 
private og offentlige sektor

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsesforanstaltningerne bør svare til behovet for at styrke synergien mellem det 
private og det offentlige og partnerskaber mellem den akademiske sektor og erhvervssektoren.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 250
Bilag III, litra b, led -1 (nyt)

- fremme af aktiviteter, der skaber synergi 
mellem videnpotentialet (universiteter, 
fællesskabsprogrammer osv.), SMV'er og 
de finansielle instrumenter i både 
Fællesskabets og nationale programmer for 
FTU, iværksætterånd og innovation

Or. en

Begrundelse

Der er behov for synergi, skabelse og deling af viden mellem videnpotentialet, SMV'er og de 
forskellige programmer, der støtter iværksætterånd og innovation i SMV'er. 
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Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 251
Bilag III, litra b, led -1 a (nyt)

- bistå SMV'er med at identificere 
potentialet for at iværksætte innovation og 
at finde netværkspartnere med henblik på 
at gennemføre dette potentiale

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at SMV'er får ordentlig vejledning, når de skal identificere mulighederne 
for at iværksætte innovation og potentielle netværkspartnere. 

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 252
Bilag III, litra c a (nyt)

ca) Tjenester, der tilskynder til SMV'ers 
deltagelse i rammeprogrammet:
– øget bevidstgørelse af SMV'er omkring 
rammeprogrammet
– bistand til SMV'er til at identificere deres 
innovationspotentiale og finde 
netværkspartnere med henblik på at 
gennemføre dette potentiale
– bistand til SMV'er til udarbejdelse og 
samordning af projektforslag til 
rammeprogrammet og til nationale 
programmer for iværksætterånd og 
innovation.

Or. en

Begrundelse

Rammeprogrammet indeholder tjenester, der tilskynder SMV'er til at deltage i Fællesskabets 
FTU-program. Da SMV'er er grundlaget for vækst og beskæftigelse i både gamle og nye 
sektorer, er det vigtigt at fremme programmer for iværksætterånd og innovation som 
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rammeprogrammet. En sådan fremme er afgørende for programmernes indvirkning.
Der er behov for synergi, videnskabelse og -deling mellem videnpotentialet og SMV'er. Det er 
vigtigt, at SMV'er får ordentlig vejledning, når de skal identificere innovationspotentiale og 
netværkspartnere og udarbejde projektforslag.


