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Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 53
Titeln

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
beslut om upprättande av ett ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation (2007-2013)

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
beslut om upprättande av ett ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation, särskilt för 
små och medelstora företag (SMF)
(2007-2013)

Or. fr

Motivering

I motiveringen (s.4) sägs följande: ”Programmet för entreprenörskap och innovation kommer 
att innehålla.... . Det vänder sig särskilt till små och medelstora företag, ...”. I lagtexten finns 
emellertid inte denna viktiga precisering. I rubriken för det fleråriga program som nämns 
finns däremot denna precisering.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 54
Skäl 2

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

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

Or. en

Motivering

En av de största utmaningarna i dagens samhälle som hanterad på rätt sätt kan medföra 
ekonomiska möjligheter glöms alldeles för ofta bort.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 55
Skäl 2a (nytt)

(2a) Mot bakgrund av att programmet 
byggs upp som en sammanslagning av 
redan befintliga program och med hänsyn 
till ”bästa praxis” verkar det förnuftigt att 
även i de övriga pelarna utnyttja de goda 
erfarenheterna av det genomförandeorgan 
för intelligent energi som redan upprättats
för programmet Intelligent energi –
Europa.

Or. de

Motivering

Små och medelstora företag måste få tillgång till tillförlitlig information på ett enkelt och 
snabbt sätt.



AM\593717SV.doc 3/105 PE 367.642v01-00

SV

Ändringsförslag från Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ändringsförslag 56
Skäl 3a (nytt)

(3a) Europeiska stadgan för småföretag, 
som antogs av Europeiska rådet i Feira den 
19 juni 2000, beskriver småföretagen som 
”ryggraden i Europas ekonomi”. Dessa 
företags, inklusive hantverksföretags, 
särart, behov och förväntningar måste 
bättre beaktas i nationell och europeisk 
politik. Därför skall ramprogrammet också 
ha som mål att genomföra Europeiska 
stadgan för småföretag.

Or. fr

Motivering

Europeiska stadgan för småföretag innehåller tio prioriterade åtgärder i anslutning till 
småföretag, särskilt när det gäller att främja entreprenörskap och innovation. 
Europaparlamentet har åter en gång bekräftat sin vilja att på ett bättre sätt genomföra 
stadgan i samband med förberedelse, utarbetande och tillämpning av  nationell lagstiftning 
och gemenskapslagstiftning som riktar sig till småföretag. Ramprogrammen om 
konkurrenskraft och innovation bör därför bidra till genomförandet av stadgan.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 57
Skäl 6a (nytt)

(6a) Ramprogrammet bör ta i betraktande 
de utvärderingar som är resultatet av 
europeiska stadgan för småföretag och 
handlingsplanen för entreprenörskap.

Or. sv

Motivering

Den europeiska stadgan för småföretag innehåller tio åtgärdspunkter som årligen utvärderas 
av medlemsländerna och kommissionen. Varje land ska också ange vilka framsteg som gjorts. 
Detta resultat samt prioriteringarna i handlingsprogrammet för entreprenörskap bör ligga till 
grund för ramprogrammet.
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Ändringsförslag från Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ändringsförslag 58
Skäl 14

(14) Företagens tillväxt och konkurrenskraft 
inom industri- och tjänstesektorerna beror på 
deras förmåga att anpassa sig snabbt till 
förändringar och utnyttja sin innovativa 
potential. Detta är en utmaning för företagen 
oberoende av storlek men den berör främst 
de mindre företagen. Därför bör det inrättas 
ett särskilt program, Programmet för 
entreprenörskap och innovation.

(14) Företagens tillväxt och konkurrenskraft 
inom industri- och tjänstesektorerna beror på 
deras förmåga att anpassa sig snabbt till 
förändringar och utnyttja sin innovativa 
potential. Detta är en utmaning för företagen 
oberoende av storlek men den berör främst 
de mindre företagen. I fråga om mindre 
företag bör för övrigt företagaranda och 
entreprenörskap gynnas och uppvärderas 
och företagens särart beaktas. Därför bör 
det inrättas ett särskilt program, Programmet 
för entreprenörskap och innovation.

Or. fr

Motivering

Utvecklingen av entreprenörskap är en nödvändig  förutsättning för att Lissabonstrategin 
skall vara framgångsrik. De sätt på vilka innovationsanda och entreprenörskap utvecklas och 
uppvärderas kan dock inte vara identiska för alla företag, eftersom dessa skiljer sig så mycket 
i fråga om storlek och verksamhet och är så olika till sin natur.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ändringsförslag 59
Skäl 14a (nytt)

(14a) Begreppet innovation skall tolkas i 
vid mening och skall omfatta teknisk 
innovation, bland annat utvecklande av 
kapaciteten för hög-, mellan- och 
lågteknologiska företag och modernisering 
av verksamhet och tjänster, särskilt inom 
småföretag och mikroföretag, samt 
modernisering för sociala ändamål och i 
syfte att skapa arbetstillfällen. Dessa 
företags viktiga roll när det gäller 
anpassning och spridning av befintlig 
teknik skall också beaktas.

Or. fr
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Motivering

Småföretagen, särskilt de som producerar och bearbetar varor och tjänster och skapar på så 
vis ytterligare mervärde, kan trygga sin utveckling och sin konkurrenskraft genom att på ett 
innovativt sätt anpassa den befintliga tekniken och/eller genom att modernisera sitt 
arbetssätt. Betydelsen för begreppet innovation bör utvidgas för att dessa företags särart, i 
synnerhet de särskilda villkoren för en ökning av deras produktivitet, och deras 
sysselsättande potential bättre skall kunna beaktas.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Ändringsförslag 60
Skäl 16

(16) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet ”Främjande av 
teknik för hållbar utveckling: Europeiska 
unionens handlingsplan för miljöteknik” 
efterlyses gemenskapsprogram som stöd för 
utveckling och användning av miljöteknik 
och dessutom finansiella instrument för 
riskdelning vid investeringar i miljöteknik.

(16) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet ”Främjande av 
teknik för hållbar utveckling: Europeiska 
unionens handlingsplan för miljöteknik” 
efterlyses gemenskapsprogram som stöd för 
utveckling och användning av miljöteknik 
och dessutom finansiella instrument för 
riskdelning vid investeringar i miljöteknik. 
Ramprogrammet kommer därför att främja 
användningen av miljötekniker genom 
pilot- och marknadsintroduktionsprojekt 
och främja frivilliga angreppssätt på 
områden som miljöförvaltning och 
nätverksarbete med relevanta aktörer. Det 
kommer att stödja företags miljöinnovation 
genom saminvesteringar i 
riskkapitalfonder. Det kommer också att 
förbättra alla viktiga intressenters kunskap, 
i synnerhet intressenter som sysslar med 
finansiella frågor, om de ekonomiska 
möjligheter som finns för miljöinnovation. 
Kommissionen och medlemsstaterna 
kommer att se till att det utses tillräckligt 
många experter på miljöinnovation till de 
förvaltningskommittéer där sådana frågor 
diskuteras och beslutas.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att klargöra hur ramprogrammet kommer att hantera miljöinnovation och exakt 
vad denna kommer att avse. En av de viktigaste frågorna när det gäller att garantera att 
miljöinnovation är väl synlig är att experter på miljöinnovation är väl representerade i 
relevanta arbetsgrupper.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 61
Skäl 17

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

(17) Gemenskapens marknadsbaserade 
finansinstrument, som vänder sig till de små 
och medelstora företagen, kompletterar och 
ger en hävstångseffekt åt de nationella 
instrumenten. De kan främja privata 
investeringar för skapande av nya innovativa 
företag och stödja företag med hög 
tillväxtpotential i expansionsfasen for att 
minska den konstaterade bristen på eget 
kapital. De kan förbättra de nuvarande små 
och medelstora företagens möjligheter att få 
lån till verksamhet som stöder deras 
konkurrenskraft och tillväxtpotential. 
Speciell hänsyn skall tas till att stödja 
kvinnliga företagare, unga företagare och 
företagare med utomeuropeisk bakgrund 
då dessa ofta har större problem att få 
tillgång till riskkapital.

Or. sv

Motivering

Kvinnliga företagare, unga företagare och företagare med utomeuropeisk bakgrund har ofta 
stora problem att få tag på riskkapital. För att Europa skall nå målen i Lissabonstrategin 
måste alla människors entreprenörskap och kreativitet få möjlighet att utvecklas.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 62
Skäl 20a (nytt)

(20a) Kunskap och know-how som direkt 
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kan omvandlas till innovativa kommersiella 
produkter kan kostnadsfritt erbjudas små 
och medelstora företag genom ett nationellt 
eller regionalt system med 
"kunskapskuponger" för små och 
medelstora företag för att därmed stärka 
sådana företags innovationskapacitet. För 
att stödja kunskapsspridning kan 
tillämpningen av ett system med 
”kunskapskuponger” för små och 
medelstora företag, finansierat av 
medlemsstaterna, visa sig vara ett värdefullt 
verktyg. Sådana ”kunskapskuponger” kan 
få EU-anslag via ramprogrammet för 
forskning och teknisk utveckling och 
strukturfonderna (under målet regional 
konkurrenskraft och sysselsättning).

Or. en

Motivering

Genom systemet med kunskapskuponger för små och medelstora företag införs en ny 
mekanism för stöd till små och medelstora företag genom att befintlig kunskap används och 
integreras i innovativa tillämpningar, varvid ”kunskapsklyftan” för EU:s industrier och 
företag minskas. Det kan visa sig vara en mycket värdefull mekanism, som skall finansieras 
genom t.ex. det sjunde ramprogrammet eller strukturfonderna, som därmed kompletterar 
CIP-målen.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 63
Skäl 21

(21) Gemenskapen måste skaffa sig ett 
tillförlitligt analytiskt underlag som stöd för 
utformningen av lagstiftningen då det gäller 
små och medelstora företag, 
entreprenörskap, innovation och 
konkurrenskraft inom industrisektorerna. Ett 
sådant underlag bör ge den information ett 
mervärde som finns på nationell nivå på 
dessa områden. Gemenskapen bör utforma 
bestämmelser för den gemensamma 
utvecklingen av konkurrenskraftsstrategier 
för industri- och tjänstesektorerna och för 

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

främjande av goda erfarenheter vad gäller 
företagsmiljö och företagskultur, däribland 
företagens sociala ansvar och jämställdhet 
mellan könen samt för att främja etablering 
av unga entreprenörer. Gemenskapen bör 
också tillse att det antas en EU-täckande 
definition av Unga innovativa företag och 
Unga börsnoterade företag som en 
gemensam referensram för medlemsstater 
som vill införa ett förmånligt skattesystem 
för små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Ett förmånligt skattesystem såsom det som beskrivs under definitionerna av ”Ungt innovativt 
företag” och ”Ungt börsnoterat företag”, vilket omfattar skattelättnader och befrielse från 
sociala avgifter, är en faktor som kommer att främja investeringar i små och medelstora 
företag. Skattefrågor regleras i princip på nationell nivå, men på grund av den gemensamma 
utvecklingen av konkurrensstrategier behövs det en gemensam referensram som kan tillämpas 
av medlemsstater som vill skapa skatteincitament för nyetablering av företag.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 64
Skäl 21

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

(21) Gemenskapen måste skaffa sig ett 
tillförlitligt analytiskt underlag som stöd för 
utformningen av lagstiftningen då det gäller 
mikroföretag och små och medelstora 
företag, entreprenörskap, innovation och 
konkurrenskraft inom industrisektorerna. Ett 
sådant underlag bör ge den information ett 
mervärde som finns på nationell nivå på 
dessa områden. Denna statistik över 
mikroföretags och små och medelstora 
företags situation bör redovisas och 
diskuteras vid rådets vårtoppmöten i 
samband med rapporteringen om 
Lissabonprocessen. Gemenskapen bör 
utforma bestämmelser för den gemensamma 
utvecklingen av konkurrenskraftsstrategier 
for industri- och tjänstesektorerna och för 
främjande av goda erfarenheter vad gäller 
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företagsmiljö och företagskultur, däribland 
företagens sociala ansvar och jämställdhet 
mellan könen samt for att främja etablering 
av unga entreprenörer.

Or. sv

Motivering

Unionen måste ha relevant statistik och jämförbara data om mikroföretag och små och 
medelstora företag. Detta underlag bör sedan diskuteras på högsta politiska nivå på rådets 
vårtoppmöten i samband med rapportering om Lissabonprocessen.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ändringsförslag 65
Skäl 21a (nytt)

(21a) De gemenskapsutredningar som 
genomförts om företag har undervärderat 
småföretagens och mikroföretagens samt 
deras olika beståndsdelars betydelse. Trots 
att dessa företag utgör nästan 98 procent av 
Europeiska unionens industriella struktur, 
och står för över hälften av 
arbetstillfällena, är deras situation och roll 
ännu inte väl kända. Ekonomiska och 
statistiska studier om och analyser av dessa 
företag, särskilt hantverksföretag, är därför 
nödvändiga.

Or. fr

Motivering

Det finns en officiell definition på små- och mikroföretag, som utgör 98 procent av de företag 
som är etablerade inom unionen. Befintliga gemenskapsutredningar om dessa företag är dock 
ofullständiga. Därför bör de ekonomiska och statistiska kunskaperna om småföretag och 
hantverksföretag fördjupas, i syfte att på bästa sätt anpassa genomförandet av programmen
för gemenskapsåtgärder riktade till dessa företag.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 66
Skäl 22a (nytt)
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(22a) Enligt den tredje upplagan av 
Oslomanualen (OECD/Eurostat, 
november 2005) innebär ”innovation” 
genomförandet av en ny eller avsevärt 
förbättrad produkt (vara eller tjänst) eller 
process, en ny marknadsföringsmetod eller 
en ny organisationsmetod avseende 
företagspraxis, arbetsplatsorganisation 
eller externa förbindelser. 
”Innovationsverksamhet” är alla
forskningsåtgärder samt tekniska,
organisatoriska, finansiella eller 
kommersiella åtgärder som leder till eller 
är avsedda att leda till genomförandet av 
innovationer. Viss innovationsverksamhet 
är i sig innovativ medan annan sådan 
verksamhet inte är ny men nödvändig för 
genomförandet av innovationer. 
Innovationsverksamhet omfattar även 
forskning och utveckling som inte är direkt 
kopplad till utvecklingen av en specifik 
innovation. Följaktligen bör 
ramprogrammet omfatta innovation inom 
alla sektorer och fokusera på innovation i 
värdekedjans alla aspekter: produktion, 
distribution, marknadsföring, förvaltning, 
humanresurser etc. Ramprogrammet bör 
även omfatta institutionell innovation, 
vilket inbegriper innovation av de verktyg, 
metoder, modeller och strategier som 
används för innovationsförvaltning.

Or. en

Motivering

Oslomanualen (OECD/Eurostat, november 2005) innehåller OECD/EU:s riktlinjer för 
insamling och tolkning av innovationsdata. Manualen har nyligen omarbetats och den 
tredje upplagan kom i november 2005. Oslomanualen förtydligar begreppet innovation och 
eftersom definitionen av innovation i CIP måste vara förenlig med de allra senaste 
specifikationerna av innovationsbegreppet är Oslomanualen den uppenbara källan för 
sådana definitioner.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 67
Skäl 23

(23) Den marknad där kunskaper överförs 
och utnyttjas är ofta otydlig och brist på 
information och oförmåga att knyta 
kontakter skapar marknadshinder. Företagen 
tycker ofta också att det är svårt att både ta 
till sig teknik som inte hör hemma på deras 
traditionella verksamhetsområde och att 
tillägna sig ny kompetens. Innovationen kan 
innebära stora ekonomiska risker, 
lönsamheten kan låta vänta på sig på grund 
av utvecklingssvårigheter och skattesystemet 
är kanske inte neutralt till framgång och 
misslyckande. Det finns kanske inte 
tillräckligt med kompetens för att utnyttja 
möjligheterna. De institutionella hindren kan 
liksom lagstiftningen försena eller 
underminera etableringen av nya marknader 
liksom tillträdet till dem. Dessutom kan 
ekonomiska omständigheter vara avgörande 
för om innovation sker eller inte.

(23) Den marknad där kunskaper överförs 
och utnyttjas är ofta otydlig och brist på 
information och oförmåga att knyta 
kontakter skapar marknadshinder. Företagen 
tycker ofta också att det är svårt att både ta 
till sig teknik som inte hör hemma på deras 
traditionella verksamhetsområde och att 
tillägna sig ny kompetens. Innovationen kan 
innebära stora ekonomiska risker, 
lönsamheten kan låta vänta på sig på grund 
av utvecklingssvårigheter och skattesystemet 
är kanske inte neutralt till framgång och 
misslyckande. Det finns kanske inte 
tillräckligt med kompetens för att utnyttja 
möjligheterna. De institutionella hindren kan 
liksom lagstiftningen försena eller 
underminera etableringen av nya marknader 
liksom tillträdet till dem. 
Konkurslagstiftningen kan verka mycket 
hämmande på viljan att ta företagsrisker på 
grund av rädslan för misslyckande.
Dessutom kan ekonomiska omständigheter 
vara avgörande för om innovation sker eller 
inte.

Or. en

Motivering

Konkurslagstiftningen kan utgöra ett mycket stort hinder när det gäller viljan att ta
företagsrisker och därmed när det gäller att etablera små innovativa företag.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 68
Skäl 25a (nytt)

(25a) Inrättandet av en gemensam 
specialiserad gemenskapsmyndighet för 
innovation skulle kunna fungera som en 
kompletterande och effektiv mekanism för 
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att främja innovation i EU.

Or. en

Motivering

Innovation är det som främst driver konkurrenskraften framåt. Vid sidan av de åtgärder som 
föreslås i detta beslut behövs det emellertid ytterligare en EU-mekanism för att samordna 
EU:s politik och främja innovation. Det ser ut att behövas en EU-myndighet som uteslutande 
ägnar sig åt innovationsfrågor med fackpersonal som kan utvärdera innovationssituationen i 
EU och föreslå nödvändiga åtgärder, oberoende av och eventuellt som ett komplement till den 
politik som kommissionen främjar, samtidigt som kontakter upprätthålls med kommissionen.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 69
Skäl 28a (nytt)

(28a) Driftskompatibilitet är av yttersta vikt 
för utvecklingen av informationssamhället.

Or. en

Motivering

Driftskompatibilitet är nyckeln till framgång för ett innovativt informationssamhälle. 
Driftskompatibilitetens beydelse illustreras t.ex. av antagandet av 
European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services 
(http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761) och den definition av öppna standarder som 
finns i denna.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 70
Skäl 34

(34) I artikel 174 i fördraget föreskrivs ett 
varsamt och rationellt utnyttjande av 
naturresurserna, vilka förutom förnybara 
energikällor omfattar olja, naturgas och fasta 
bränslen, som är väsentliga energikällor men 
som också är det största upphovet till 
koldioxidutsläpp.

(34) I artikel 174 i fördraget föreskrivs ett 
varsamt och rationellt utnyttjande av 
naturresurserna, vilka förutom vissa
förnybara energikällor omfattar olja, 
naturgas och fasta bränslen, som är 
väsentliga primära energikällor men som 
också är det största upphovet till 
antropogena koldioxidutsläpp.
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Or. en

Motivering

Inte alla naturresurser, vilka det hänvisas till i artikel 174 i fördraget, är förnybara 
energikällor och vice-versa. Solenergi – som utan tvekan är en förnybar energikälla – är inte 
en naturresurs enligt den mening som avses i artikel 174. Vatten – som utan tvekan är en 
naturresurs – är en förnybar energikälla för vattenkraft.

Koldioxidutsläppen från biotiska källor är mycket högre än antropogena utsläpp. De senare 
beror i första hand på förbränningen av kolväten, kol och andra fasta bränslen.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 71
Skäl 34a (nytt)

(34a) En diversifiering av energiutbudet 
minskar beroendet av en enda energikälla. 
När de enskilda komponenterna i en 
energimix väljs ut är det emellertid 
nödvändigt att beakta de energikällor som 
redan bidrar till uppnåendet av Kyotomålen 
och garanterar energiförsörjningen om det 
skulle bli ett avbräck i leveranserna från 
förnybara energikällor.

Or. en

Motivering

Befintliga energislag måste beaktas.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 72
Skäl 35

(35) I grönboken "Mot en europeisk strategi 
för trygg energiförsörjning" sägs det att 
Europeiska unionen blir alltmer beroende av 
externa energikällor och att dess beroende 
skulle kunna stiga till 70 % inom 20-30 år. 
Därför betonas vikten av att skapa en balans 
mellan tillgångspolitiken och tydliga 

(Berör ej den svenska versionen.)
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åtgärder för att klara efterfrågan och där 
efterlyses en bättre styrd och mer 
miljövändlig konsumtion, främst inom 
transport- och byggnadssektorerna. Där 
krävs också att utvecklingen av nya och 
förnybara energikällor prioriteras då det 
gäller energitillgången med hänsyn till faran 
med den globala uppvärmningen och för att 
nå det mål som redan ställts upp genom de 
tidigare handlingsplanerna och 
resolutionerna om att 12 % av energin skall 
härröra från förnybara källor i den interna 
bruttokonsumtionen fram till 2010.

Or. en

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Ändringsförslag 73
Skäl 40a (nytt)

(40a) Detta särskilda program bör bidra till 
uppnåendet av de allmänna målen att 
förbättra energidiversifieringen och 
försörjningstryggheten samt stärka 
EU-företagens konkurrenskraft, i 
synnerhet de små och medelstora 
företagen, samtidigt som miljön skyddas 
och internationella åtaganden på detta 
område respekteras. Åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten i det särskilda 
programmet skall också fokusera på 
tekniska förbättringar av 
produktionsprocesser och förorda 
effektivitetsvinster genom förbättrad 
transportlogistik.

Or. en

Motivering

I detta skäl betonas det att de effektivitetsvinster som detta särskilda program förväntas ge 
upphov till också är inriktade på teknikförändringar och optimering av transportlogistik.
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Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 74
Skäl 42

(42) Förutom att de ger miljömässiga 
fördelar tillhör de förnybara energikällorna 
och energieffektiviteten de snabbast växande 
branscherna inom gemenskapen och de 
skapar nya och innovativa arbeten. Den 
europeiska industrin för förnybar energi är 
världsledande vad gäller utveckling av 
teknik för produktion av elektricitet ur 
förnybar energi. De främjar den ekonomiska 
och sociala sammanhållningen och 
motverkar slöseri med resurser.

(42) Förutom att de ger miljömässiga 
fördelar tillhör de förnybara energikällorna 
och energieffektiviteten de snabbast växande 
branscherna inom gemenskapen och de 
skapar nya och innovativa arbeten. Den 
europeiska industrin för förnybar energi är 
världsledande vad gäller utveckling av 
teknik för produktion av elektricitet ur 
förnybar energi. De främjar den ekonomiska 
och sociala sammanhållningen och 
motverkar slöseri med resurser. För att 
uppnå en hållbar utveckling krävs det 
fortsatta investeringar och ytterligare 
teknisk utveckling avseende förnybara 
energikällor.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av den ökande energikonsumptionen är det av allra största vikt att förespråka 
ytterligare investeringar på detta område för att nå de överenskomna målen avseende 
förnybara energikällor och för att den europeiska industrin för förnybar energi skall kunna 
behålla sin världsledande position.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Ändringsförslag 75
Skäl 45

(45) Programmets internationella dimension 
(’Coopener’), som inrättades genom 
beslut 1230/2003/EG, bör fortsätta inom 
ramen för de nya gemenskapsinstrumenten 
för externt bistånd.

(45) Programmets internationella dimension 
(’Coopener’), som inrättades genom 
beslut 1230/2003/EG, bör fortsätta inom 
ramen för de nya gemenskapsinstrumenten 
för externt bistånd som en del av ett 
tematiskt program om miljö och hållbar 
förvaltning av naturresurser, bl.a. energi. 
Det bör emellertid finnas en nära koppling 
mellan den relevanta delen av detta 
tematiska program och det särskilda 
programmet ”Intelligent energi – Europa” 
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så att den särskilda fackkunskap som finns 
inom genomförandeorganet för intelligent 
energi kan utnyttjas och för att hjälpa små 
och medelstora företag att dra nytta av de 
potentiella marknader för intelligent energi 
som finns utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag från Ján Hudacký

Ändringsförslag 76
Skäl 47a (nytt)

(47a) Ramprogrammet bör verka utifrån 
subsidiaritetsprincipen genom relevanta 
regionala organisationer i syfte att stärka 
små och medelstora företags 
konkurrenskraft och innovationsförmåga, 
företrädesvis på lokal och regional nivå.

Or. en

Motivering

Om de ekonomiska och sociala sammanhållningen i regionerna skall öka beror i första hand 
på hur konkurrenskraftiga och innovativa de lokala små och medelstora företagen är.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 77
Skäl 49a (nytt)

(49a) För att garantera ett följdriktigt 
genomförande av hela ramprogrammet bör 
kommissionen bistås av en rådgivande 
högnivågrupp för konkurrenskraft och 
innovation.

Or. en

Motivering

Det måste garanteras synergieffekter inom CIP och mellan CIP och andra 
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gemenskapsprogram.

För att uppnå detta och för att införliva Oslomanualen (OECD/Eurostat, november 2005) är 
tillgången till en expertgrupps fackkunskap vid utarbetandet av arbetsprogrammet 
fördelaktigt för programmets övergripande förvaltningskvalitet.

Oslomanualen förtydligar begreppet innovation har nyligen omarbetats. Eftersom 
definitionen av innovation i CIP måste vara förenlig med de allra senaste specifikationerna 
av innovationsbegreppet är Oslomanualen den uppenbara källan för sådana definitioner.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 78
Skäl 49a (nytt)

(49a) För att garantera ett följdriktigt 
genomförande av hela ramprogrammet bör 
kommissionen bistås av en rådgivande 
högnivågrupp för konkurrenskraft och 
innovation.

Or. en

Motivering

I stället för att dela upp programmet i tre helt skilda delprogram måste programmets 
följdriktighet garanteras genom synergieffekter och effektiv samordning mellan de tre 
delprogrammen. En expertgrupp på hög nivå kan uppnå detta genom sin rådgivning, bl.a. 
med avseende på de årliga programmen. Ännu viktigare är dock att CIP kommer att dra nytta 
av den erfarenhet och expertis som deltagarna i en sådan grupp har. Dessutom saknar 
kommissionens förslag den del som rör samråd med intressenter och deras deltagande i 
genomförandeprocessen. 

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 79
Artikel 1, punkt 3

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

3. Ramprogrammet skall inte omfatta sådana 
åtgärder inom forskning och teknisk 
utveckling som genomförs i enlighet med 
artikel 166 i fördraget; det skall emellertid 
främja innovativ kommersialisering av 
resultaten av forskning och teknisk 
utveckling. Det måste garanteras att det 
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inte råder obalans i finansieringen mellan 
forskning, utveckling och innovation.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att förtydliga förhållandet mellan CIP och sjunde ramporgrammet när 
det gäller genomförandets räckvidd för att undvika obalanser i forsknings- och 
innovationsprocessen.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 80
Artikel 1, punkt 3

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

3. Ramprogrammet skall inte omfatta sådana 
åtgärder inom forskning och teknisk 
utveckling som genomförs i enlighet med 
artikel 166 i fördraget, men det skall 
uttryckligen stödja företagens innovativa 
tillämpning av forsknings- och 
utvecklingsresultaten.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att främja tekniköverföring och verka för att den klyfta som för närvarande 
existerar i unionen mellan forskning och företagstillämpning överbryggs.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 81
Artikel 2, punkt 1, led a

a) Att utveckla företagens konkurrenskraft, i 
synnerhet när det gäller små och medelstora 
företag.

a) Att utveckla företagens konkurrenskraft, i 
synnerhet när det gäller små och medelstora 
företag samt mikroföretag.

Or. es

Motivering

Trots att termen mikroföretag omfattas av definitionen av små och medelstora företag bör 
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ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation betona dessa företags betydelse inom 
unionens ekonomi.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ändringsförslag 82
Artikel 2, punkt 1, led a

a) Att utveckla företagens konkurrenskraft, i 
synnerhet när det gäller små och medelstora 
företag.

a) Att utveckla företagens konkurrenskraft, i 
synnerhet när det gäller små och medelstora 
företag. Småföretag och hantverksföretag 
skall särskilt betonas.

Or. fr

Motivering

Småföretagen utgör nästan 98 procent av Europeiska unionens industriella struktur och står 
för knappt hälften av arbetstillfällena. Dessutom har dessa företag, i synnerhet 
hantverksföretagen, vissa särdrag samt särskilda behov och förväntningar.

Som en följd av detta bör dessa företag särskilt betonas inom ramen för ramprogrammen om 
konkurrenskraft och innovation, i syfte att definiera nödvändiga åtgärder anpassade till 
företagens särskilda behov.

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 83
Artikel 2, punkt 1, led b

b) Att främja innovation, däribland 
miljöinnovation.

b) Att främja innovation, däribland 
miljöinnovation och innovation för 
förbättring av EU:s säkerhetskapacitet.

Or. de

Motivering

Mot bakgrund av det förändrade säkerhetsläget bör ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation komplettera det europeiska säkerhetsforskningsprogrammet genom att i allt högre 
grad främja också sådan innovation som ökar EU:s och dess medborgares säkerhet.
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Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 84
Artikel 2, punkt 1, led ba (nytt)

ba) Att främja ett innovativt genomförande 
av forsknings- och utvecklingsresultat i 
företag. Hit hör även fasen mellan 
forskning och tillämpning/marknadsföring
som följer efter det att utvecklingsarbetet 
inför det konkurrensutsatta stadiet har 
avslutats.

Or. de

Motivering

Omsättningen av forsknings- och utvecklingsresultat i produktionsprocesser vid företag och i 
säljbara produkter är avgörande för utnyttjandet av innovationspotentialen. Det är särskilt 
viktigt att luckan mellan forskning och innovation överbryggas. Därför är det också viktigt att 
se till att det inte uppstår någon teknisk lucka i ramprogrammets stödsyften. Fasen mellan 
forskning och tillämpning är ingen gråzon och den omfattar inte bara den så kallade 
pre-seed- fasen.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 85
Artikel 2, punkt 1, led c

c) Att påskynda utvecklingen av ett 
konkurrenskraftigt och innovativt 
informationssamhälle för alla.

c) Att påskynda utvecklingen av ett hållbart,
konkurrenskraftigt och innovativt 
informationssamhälle för alla.

Or. en

Motivering

Enligt fördraget måste alla EU-program beakta hållbarhetsaspekten. Hållbarhet är också ett 
av Lissabonagendans mål.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 86
Artikel 2, punkt 1, led da (nytt)
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da) Att genomföra ett särskilt program för 
småföretag, i syfte att underlätta 
genomförandet, på gemenskapsnivå samt 
på nationell och regional nivå, av de tio 
handlingslinjerna i Europeiska stadgan för 
småföretag.

Or. fr

Motivering

Det finns en officiell definition på små- och mikroföretag, som utgör 98 procent av företagen i 
Europa. Detta gör det möjligt att definiera lämpliga åtgärder. Genomförandet av de tio 
rekommendationerna i Europeiska stadgan för småföretag skall äntligen verkställas. I 
motiveringen (s.5) sägs följande: ”Det [programmet] kommer att bli ett viktigt instrument, 
och för att på gemenskapsnivå stödja medlemsstaternas åtgärder enligt Europeiska stadgan 
för småföretag”. Ändringsförslaget inför endast denna goda avsikt i lagtexten. Dessutom 
glömmer kommissionen alltför ofta bort att också den skall genomföra stadgan.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 87
Artikel 2, punkt 1, led da (nytt)

da) Att bidra till en optimering av 
förhållandet mellan befintliga 
informationstjänster (på EU-nivå, nationell 
nivå eller regional nivå, t.ex. 
EuroInfoCenter) som kan ge små och 
medelstora företag, industrin och 
kunskapsinstitutioner all nödvändig 
information om detta ramprogram, det 
sjunde ramprogrammet för forskning och 
utveckling samt strukturfonderna.

Or. en

Motivering

Befintliga informationstjänster måste få ledning och information så att de bättre kan tjäna 
små och medelstora företag, industrin och kunskapsinstitutioner och göra detta utifrån idén 
att resurserna kompletterar varandra.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 88
Artikel 2, punkt 2a (ny)

2a. Genomförandet av ramprogrammets 
mål skall samordnas av en övergripande
förvaltningskommitté bestående av 
företrädare för de EIPC, ICTC och 
IEEG-kommittéer som inrättats enligt 
artikel 46.

Or. en

Motivering

Vid sidan av tre förvaltningskommittéer för vart och ett av CIP:s särskilda program är ett 
samordnande organ som övervakar uppfyllandet av CIP:s övergripande mål ett användbart 
verktyg.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 89
Artikel 4, led d

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

utgår

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 90
Artikel 5, punkt 1, stycke 1

1. Kommissionen skall anta årliga 
arbetsprogram för de särskilda programmen 
i enlighet med förfarandet i artikel 46.2.

1. Kommissionen skall anta årliga 
arbetsprogram för de särskilda programmen 
i enlighet med förfarandet i artikel 46.2, med 
beaktande av behovet av justering för 
framtida utveckling.
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Or. en

Motivering

Ramprogrammet kräver ett visst mått av flexibilitet.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 91
Artikel 6, rubriken

Genomförandeåtgärder Gemensamma genomförandeåtgärder för 
ramprogrammet

Or. en

Motivering

Det måste förtydligas att det finns en gemensam uppsättning genomförandeverktyg för alla 
delprogram.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 92
Artikel 6, punkt 1, inledningen 

1. Arbetsprogrammen skall främst 
genomföras med hjälp av följande:

1. De årliga arbetsprogrammen skall ange 
lämpliga genomförandeåtgärder för vart 
och ett av de tre särskilda programmen. De 
genomförandeåtgärder som beskrivs mer i 
detalj i avsnitt 2 i kapitlen I, II och III i 
avdelning II är vägledande för varje 
särskilt program, men kan användas för 
alla tre särskilda program. De 
gemensamma genomförandeåtgärderna 
som är desamma för alla tre särskilda 
program omfattar bl.a. följande:

Or. en

Motivering

Det måste förtydligas att det finns en gemensam uppsättning genomförandeverktyg för alla 
delprogram.
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Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 93
Artikel 6, punkt 1, led b

b) Nätverk som samlar många olika berörda 
parter.

b) Nätverk som samlar många olika berörda 
parter, särskilt nätverket av Euroinfocenter 
i Europeiska unionen.

Or. de

Motivering

Nätverket av Euroinfocenter har redan erfarenhet på detta område och det kan således också 
bistå små och medelstora företag.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 94
Artikel 6, punkt 1, led c

c) Pilotprojekt, 
marknadsintroduktionsprojekt och andra 
åtgärder som främjar praktisk användning av 
innovationer.

c) Pilotprojekt, 
marknadsintroduktionsprojekt och andra 
åtgärder som främjar praktisk användning av 
innovationer och förverkligandet av små 
och medelstora företags 
innovationspotential.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att betona både små och medelstora företags utnyttjande av 
kunskapsförmedlare (exempelvis universitet, andra gemenskapsprogram och nationella eller 
internationella FoU-program) och förverkligandet av sådana företags innovationspotential 
för att göra innovationsprocessen och förbindelserna mellan små och medelstora företag och 
FoU-världen mer synliga.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 95
Artikel 6, punkt 1, led e

e) Informationsutbyte, kunskapsspridning 
och medvetandehöjande åtgärder.

e) Informationsutbyte, kunskapsspridning 
och medvetandehöjande åtgärder avseende 
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både utbudet av och efterfrågan på 
innovation.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att höja medvetandet om att den nuvarande otillfredsställande 
innovationsnivån i EU beror på obalanser i både tillhandahållandet av finansiering till små 
och medelstora företag och små och medelstora företags efterfrågan på produkter och 
tjänster.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 96
Artikel 6, punkt 1, led g

g) Upphandling baserad på tekniska 
specifikationer som utarbetats i samarbete 
med medlemsstaterna.

g) Upphandling baserad på tekniska 
specifikationer som utarbetats i samarbete 
med medlemsstaterna och som är förenlig 
med den princip om teknisk neutralitet som 
fastställs i artikel 23.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster1.
__________
1EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

Or. en

Motivering

Syftet med denna ändring är att tillse att CIP följer befintlig relevant EU-lagstiftning om de
tekniska specifikationer som tillämpas i offentliga upphandlingsförfaranden.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 97
Artikel 6, punkt 1, led h

h) Partnerskap mellan myndigheter på 
nationell och regional nivå.

h) Partnerskap mellan myndigheter på 
nationell och regional nivå och mellan 
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företagsorganisationer.

Or. en

Motivering

Samarbete mellan företagsorganisationer måste också nämnas.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 98
Artikel 6, punkt 1, led h

h) Partnerskap mellan myndigheter på 
nationell och regional nivå.

h) Samarbete mellan icke-statliga 
institutioner för små och medelstora 
företag eller sammanslutningar på nationell 
och regional nivå.

Or. de

Motivering

Främjande av innovationer i företag bör utgöra en prioritet och därför är det förnuftigt att 
stödja institutioner som står företagen nära istället för att endast främja partnerskap mellan 
myndigheter.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 99
Artikel 6, punkt 1, led h

h) Partnerskap mellan myndigheter på 
nationell och regional nivå.

h) Partnerskap mellan myndigheter på 
nationell, regional och lokal nivå.

Or. es

Motivering

Man får inte glömma den lokala nivån eller NUT 3 i samband med partnerskapen mellan 
myndigheter.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 100
Artikel 6, punkt 1a (ny)

1a. I samordning med medlemsstaterna får 
kommissionen offentligt upphandla 
innovativa produkter och tjänster där så 
krävs för att nå målen i ramprogrammet 
och där medlemsstaterna har ett uttalat 
gemensamt intresse av ett EU-omfattande 
utnyttjande av de europeiska företagens 
innovationskapacitet, i synnerhet de små 
och medelstora företagens. I sådana fall 
skall kommissionen upprätta projekt av 
gemensamt intresse som omfattar 
nödvändiga tekniska och organisatoriska 
uppgifter.
Kommissionen skall komma överens med 
medlemsstaterna om gemensamma 
tekniska specifikationer och om tidsramen 
för genomförandet av sådana projekt. På 
grundval av de överenskomna tekniska 
specifikationerna och tidsramarna för 
genomförande skall kommissionen 
anordna anbudsförfaranden för 
genomförandet av berörda projekt. 
Kommissionen skall ensam genomföra 
upphandlingen på grundval av de 
bestämmelser som gäller för gemenskapens 
upphandling.

Or. en

Motivering

Offentlig upphandling för små och medelstora företags produkter är avgörande för 
uppnåendet av programmets mål på grund av efterfrågeobalansen, vilket visas av den 
amerikanska Small Business Innovation Development Act som stimulerar den federala 
regeringens efterfrågan på små och medelstora företags produkter.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 101
Artikel 6, punkt 2
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2. Dessa och ytterligare 
genomförandeåtgärder, enligt avsnitt 2 i 
kapitlen I, II och III i avdelning II, kan 
tillämpas på alla de särskilda programmen, 
om detta föreskrivs i det relevanta 
arbetsprogrammet.

utgår

Or. en

Motivering

Det måste förtydligas att det finns en gemensam uppsättning genomförandeverktyg för alla 
delprogram.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 102
Artikel 6, punkt 2

2. Dessa och ytterligare 
genomförandeåtgärder, enligt avsnitt 2 i 
kapitlen I, II och III i avdelning II, kan 
tillämpas på alla de särskilda programmen, 
om detta föreskrivs i det relevanta 
arbetsprogrammet.

2. Dessa och ytterligare 
genomförandeåtgärder, enligt avsnitt 2 i 
kapitlen I, II och III i avdelning II, kan 
tillämpas på alla de särskilda programmen.

I detta sammanhang skall en rådgivande 
högnivågrupp för konkurrenskraft och 
innovation bistå kommissionen vid 
utformningen av arbetsprogrammen.

Or. en

Motivering

Ett av de främsta argumenten bakom utformningen av CIP är möjligheten att skapa 
synergieffekter mellan de tre särskilda programmen.

För att skapa och garantera synergieffekter måste det säkerställas ett stort mått av flexibilitet 
i arbetsprogrammen. Detta skulle t.ex. kunna uppnås genom att alla genomförandeåtgärder 
tillämpas på de enskilda särskilda programmen. Programmets övergripande 
förvaltningskvalitet kommer att gynnas av en expertgrupps fackkunskap när denna fråga 
behandlas i samband med arbetsprogrammens utformning.
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Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Ändringsförslag 103
Artikel 8, punkt 1, stycke 2

Kommissionen skall om varje särskilt 
program utarbeta en årlig 
genomföranderapport där den beskriver 
programmets finansiella genomförande, 
resultat och konsekvenser.

Kommissionen skall om varje särskilt 
program utarbeta en årlig 
genomföranderapport där den beskriver 
programmets finansiella genomförande, 
resultat och konsekvenser. Den årliga 
rapporten om det särskilda programmet 
”Entreprenörskap och innovation” skall 
tydligt beskriva det finansiella 
genomförandet, resultaten och 
konsekvenserna för 
miljöinnovationsverksamhet som erhåller 
stöd.

Or. en

Motivering

Det måste tydligt anges exakt vad miljöinnovation avser, även på utvärderingsnivå.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 104
Artikel 8, punkt 2, stycke 1

2. Ramprogrammet och dess särskilda 
program skall bli föremål för halvtids- och 
slututvärderingar, där man bl.a. undersöker 
deras relevans, enhetlighet och 
synergieffekter, genomslagskraft, 
effektivitet, hållbarhet och nytta.

2. Ramprogrammet och dess särskilda 
program skall bli föremål för halvtids- och 
slututvärderingar, där man bl.a. undersöker 
deras relevans, enhetlighet och 
synergieffekter (både inom ramprogrammet 
och med andra gemenskapsprogram), 
genomslagskraft, effektivitet, hållbarhet och 
nytta.

Utvärderingen måste granska 
”sektorsspecifik innovation” och de tjänster 
som avses i bilaga III.
Utvärderingsåtgärderna måste ingå i 
arbetsprogrammen.

Or. en
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Motivering

Synergieffekter inom CIP och mellan CIP och andra gemenskapsprogram är ett viktigt 
argument för utformningen av CIP. Därför är det av yttersta vikt att konsekvenserna av CIP 
utvärderas med hänsyn till detta. En sådan utvärdering skulle också fungera som en värdefull 
bas för en framtida programöversyn.

En sektorsspecifik utvärdering av programmet är ett sätt att garantera lika 
finansieringsmöjligheter i de olika sektorerna.

Utvärderingsåtgärderna måste ingå i arbetsprogrammen för att följdriktighet mellan mål, 
åtgärder och utvärderingsresultatet skall kunna garanteras.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 105
Artikel 8, punkt 2a (ny)

2a. Halvtids- och slututvärderingarna skall 
också granska de synergieffekter som 
uppnås med program som finansieras via 
strukturfonderna och fonden för 
landsbygdsutveckling samt med samtliga 
övriga relevanta gemenskapsprogram (t.ex. 
sjunde ramprogrammet för forskning och 
utveckling och programmet för livslångt 
lärande) som har mål som liknar och 
kompletterar ramprogrammets mål. 
Resultaten skall läggas fram på ett sätt som 
göra att de kan beaktas i Lissabonstrategin 
och de nationella operativa programmen.

Or. en

Motivering

Med tanke på ramprogrammets begränsade resurser är det nya med detta program att uppnå
de högsta synergieffekterna med annan gemenskapspolitik, t.ex. sammanhållningspolitiken. 
Medlemsstaterna bör begagna sig av övergripande metoder för att uppnå innovation och 
konkurrenskraft i stället för fragmenterade åtgärder.
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Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Ändringsförslag 106
Artikel 10, punkt 1

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

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

Or. en

Motivering

Miljöinnovation måste ingå i punkt 1 eftersom den på övergripande nivå behandlas i det 
första delprogrammet.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ändringsförslag 107
Artikel 10, punkt 1

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

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

Or. fr

Motivering

Småföretagen utgör nästan 98 procent av Europeiska unionens industriella struktur och står 
för knappt hälften av arbetstillfällena. Dessutom har dessa företag, i synnerhet 
hantverksföretagen, vissa särdrag samt särskilda behov och förväntningar. Som en följd av 
detta bör dessa företag särskilt betonas inom ramen för ramprogrammen om konkurrenskraft 
och innovation, i syfte att definiera nödvändiga åtgärder anpassade till företagens särskilda 
behov.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 108
Artikel 10, punkt 1

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

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona små och medelstora företag.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 109
Artikel 10, punkt 2, led a

a) Tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag i nyetablerings- och 
tillväxtfasen och investeringar i 
innovationsverksamhet, däribland 
miljöinnovation.

a) Tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag i nyetablerings- och 
tillväxtfasen och investeringar i 
innovationsverksamhet, däribland 
miljöinnovation och stöd till ”Öppna 
grupperingar” av företrädare för industrin 
och små och medelstora företag som 
underlättar tillgången till små och 
medelstora företags forskningskapacitet 
och fokuserar på innovativa tillämpningar. 
Åtgärderna skall bl.a. omfatta en koppling 
av ramprogrammet till initiativ för 
omfördelning av statligt stöd till innovation.

Or. en

Motivering

Ett nytt sätt att öppna upp små och medelstora företags kapacitet för innovationsverksamhet 
är sammanslutningar med industrin. Bestämmelser för statligt stöd bör stödja dessa 
innovationsstyrda sammanslutningar mellan små och medelstora företag och industrin.
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Ändringsförslag från Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 110
Artikel 10, punkt 2, led a

a) Tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag i nyetablerings- och 
tillväxtfasen och investeringar i 
innovationsverksamhet, däribland 
miljöinnovation.

a) Tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag i nyetablerings- och 
tillväxtfasen och investeringar i 
innovationsverksamhet, däribland 
miljöinnovation och innovation för 
förbättring av EU:s säkerhetskapacitet.

Or. de

Motivering

Mot bakgrund av det förändrade säkerhetsläget bör ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation komplettera det europeiska säkerhetsforskningsprogrammet genom att i allt högre 
grad främja också sådan innovation som ökar EU:s och dess medborgares säkerhet.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 111
Artikel 10, punkt 2, led a

a) Tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag i nyetablerings- och 
tillväxtfasen och investeringar i 
innovationsverksamhet, däribland 
miljöinnovation.

a) Tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag i nyetablerings-, tillväxt-
och internationaliseringsfasen och 
investeringar i innovationsverksamhet, 
däribland miljöinnovation.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att hänvisa till de finansieringsbehov som unionens små och medelstora 
företag har för att hantera internationaliseringsarbetet. I detta sammanhang är både tekniskt 
bistånd och tillgång till lån av avgörande betydelse. 

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 112
Artikel 10, punkt 2, led b

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

samarbete mellan små och medelstora 
företag på regional, nationell, interregional 
och gränsöverskridande nivå.

Or. en

Motivering

EU-täckande samarbete mellan små och medelstora företag får inte hindras av nationella 
eller regionala gränser.

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 113
Artikel 10, punkt 2, led c

c) Innovation i företagen, däribland 
miljöinnovation.

c) Innovation i företagen, däribland 
miljöinnovation och innovation för
förbättring av EU:s säkerhetskapacitet.

Or. de

Motivering

Mot bakgrund av det förändrade säkerhetsläget bör ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation komplettera det europeiska säkerhetsforskningsprogrammet genom att i allt högre 
grad främja också sådan innovation som ökar EU:s och dess medborgares säkerhet.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Ändringsförslag 114
Artikel 10, punkt 2, led ca (nytt)

ca) Miljöinnovation, i synnerhet 
användning av miljötekniker.

Or. en

Motivering

Miljöinnovation måste ingå i punkt 1 eftersom den på övergripande nivå behandlas i det 
första delprogrammet. Som ett förtydligande har ett nytt led (ca) lagts till.
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Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 115
Artikel 10, punkt 2, led d

d) Entreprenörskap och innovationskultur. d) Främjande av företagaranda och
affärsmässiga färdigheter.

Or. de

Motivering

Företagaranda och affärsmässiga färdigheter är en förutsättning för innovation i företag. 
Därför bör man fokusera på den affärsmässiga delen av programmet.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 116
Artikel 10, punkt 2, led e

e) Företags- och innovationsrelaterade 
ekonomiska och administrativa reformer.

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

Or. de

Motivering

Företagaranda och affärsmässiga färdigheter är en förutsättning för innovation i företag. 
Därför bör man fokusera på den affärsmässiga delen av programmet.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 117
Artikel 10, punkt 2, led ea (nytt)

ea) Små och medelstora företags 
kunskapsutnyttjande och förverkligandet 
av små och medelstora företags 
innovationspotential.

Or. en

Motivering

I målen för programmet för entreprenörskap och innovation måste såväl små och medelstora 



PE 367.642v01-00 36/105 AM\593717SV.doc

SV

företags utnyttjande av kunskapsförmedlare (exempelvis universitet, andra 
gemenskapsprogram och nationella eller internationella FoU-program) som förverkligandet 
av sådana företags innovationspotential betonas för att göra innovationsprocessen och 
förbindelserna mellan små och medelstora företag och FoU-världen mer synliga.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 118
Artikel 10, punkt 2, led ea (nytt)

ea) Bättre lagstiftning och administrativa 
villkor för skapande av små och medelstora 
företag, tillväxt och innovation.

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg motsvarar de angivna målen i artikel 10 bättre de verksamhetsområden 
som avses i artiklarna 14 och 15.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 119
Artikel 10, punkt 2, led ea (nytt)

ea) Tillgång till finansierings- och 
rådgivningstjänster för erhållande av 
immaterialrättsligt skydd, inbegripet 
förbättrad tillgång till patentsystemet.

Or. en

Motivering

Under debatten om det föreslagna direktivet om patenterbarhet av datorrelaterade 
uppfinningar fanns det ett allmänt stöd för patentprincipen, men Europaparlamentet uttryckte 
oro för att patentsystemet är otillgängligt för små och medelstora företag och att det till och 
med kan vara skadligt för dem. Mycket av denna oro beror av förståeliga skäl på små och 
medelstora företags begränsade resurser att effektivt använda patentsystemet. CIP bör i sitt 
program beakta införandet av en patentfond för att tillhandahålla finansiellt, tekniskt och 
administrativt stöd till små och medelstora företag.
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Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 120
Artikel 10, punkt 2, led ea (nytt)

ea) Små och medelstora företags 
deltagande, och i synnerhet småföretagens 
deltagande, i utarbetandet och 
genomförandet av politiken för varors och 
tjänsters standardisering, kvalitet och 
säkerhet.

Or. fr

Motivering

Standardiseringen är nödvändig för småföretagens innovation och konkurrenskraft och skall 
därför stödjas på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ändringsförslag 121
Artikel 10, punkt 2, led ea (nytt)

ea) Små och medelstora företags 
deltagande, och i synnerhet småföretagens 
deltagande, i utarbetandet och 
genomförandet av politiken för varors och 
tjänsters standardisering, kvalitet och 
säkerhet.

Or. fr

Motivering

Kvaliteten är en viktig faktor för de europeiska företagens konkurrenskraft, i synnerhet för 
små och medelstora företag och mikroföretag. Europeisk certifiering, exempelvis ISO-
certifiering, innebär ett ekonomiskt och strategiskt mervärde, som alla företag borde ha 
tillgång till. Ramprogrammen om konkurrenskraft och innovation bör därför främja små och 
medelstora företags tillträde till och deltagande i bl.a. EU-program för standardisering och 
certifiering.
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Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 122
Artikel 10, punkt 2, led eb (nytt)

(eb) Små och medelstora företags 
konkurrenskraft, samtidigt som åtgärder 
för hållbar tillväxt och utveckling 
respekteras.

Or. en

Motivering

Enligt fördraget måste alla EU-program beakta hållbarhetsaspekten. Hållbarhet är också ett 
av Lissabonagendans mål.

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 123
Artikel 11, inledningen

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

Insatser som rör finansiering för små och 
medelstora företag i nyetablerings- och 
tillväxtfasen och för investeringar i 
innovationsverksamhet, däribland 
miljöinnovation och innovation för 
förbättring av EU:s säkerhetskapacitet, kan 
bestå i följande:

Or .de

Motivering

Mot bakgrund av det förändrade säkerhetsläget bör ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation komplettera det europeiska säkerhetsforskningsprogrammet genom att i allt högre 
grad främja också sådan innovation som ökar EU:s och dess medborgares säkerhet.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 124
Artikel 11, led aa (nytt)

aa) Speciell hänsyn skall tas till svårigheter 
att få tillgång till riskkapital för kvinnliga 
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företagare, unga företagare och företagare 
med utomeuropeisk bakgrund.

Or. sv

Motivering

Kvinnliga företagare, unga företagare och företagare med utomeuropeisk bakgrund har ofta 
extra stora problem att få tillgång till riskkapital. För att Europa skall nå målen i 
Lissabonstrategin måste alla människors entreprenörskap och kreativitet få möjlighet att 
utvecklas.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 125
Artikel 11, led aa (nytt)

aa) Främjande av kapitalvärdet på 
immateriella rättigheter som innehas av 
små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Finansiell lönsamhet kan skapas och nyinvesteringar i forskning och utveckling genereras 
genom att investeringar säkras via utnyttjandet av immateriella rättigheter. 

Ändringsförslag från Ján Hudacký

Ändringsförslag 126
Artikel 11, led c

c) Förbättring av de finansiella villkoren för 
små och medelstora företag.

c) Förbättring av de finansiella villkoren för 
små och medelstora företag genom ett bättre 
utnyttjande av samtliga tillgängliga 
finansiella resurser, däribland 
sammanhållningspolitikens finansiella 
instrument.

Or. en

Motivering

Offentliga resurser från medlemsstaterna och EU bör utnyttjas för att skapa en 
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hävstångseffekt och för att generera finansiella resurser från den privata sektorn.

Ändringsförslag från Lorenzo Cesa

Ändringsförslag 127
Artikel 11, led ca (nytt)

ca) Stärkande av finansinstituts kapacitet 
att bedöma forsknings- och 
innovationsprojekt – för vilka små och 
medelstora företag inlämnat en 
låneansökan – genom framtagandet av ett 
system med ”teknikvärderingscenter”.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att åtgärda obalanserna i små och medelstora företags finansiering för 
forsknings- och innovationsprojekt. I detta syfte vore det lämpligt att främja framtagandet av 
ett system med teknikvärderingscenter som skulle kunna samarbeta med banker och sådd-
/riskkapitalfonder vid utvärderingen av forsknings- och innovationsprojekt (för vilka en 
låneansökan har inkommit).

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 128
Artikel 11, led ca (nytt)

ca) Stärkande av finansinstituts kapacitet 
att bedöma forsknings- och 
innovationsprojekt – för vilka små och 
medelstora företag inlämnat en 
låneansökan – genom framtagandet av ett 
system med ”teknikvärderingscenter”.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att åtgärda obalanserna i små och medelstora företags finansiering för 
forsknings- och innovationsprojekt. I detta syfte vore det lämpligt att främja framtagandet av 
ett system med teknikvärderingscenter som skulle kunna samarbeta med banker och sådd-
/riskkapitalfonder vid utvärderingen av forsknings- och innovationsprojekt (för vilka en 
låneansökan har inkommit).
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Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 129
Artikel 12, led a

a) Utveckling av tjänster till stöd för små 
och medelstora företag.

a) Utveckling av tjänster till stöd för 
innovativa små och medelstora företag och 
små och medelstora företag med 
innovationspotential.

Or. en

Ändringsförslag från Ján Hudacký

Ändringsförslag 130
Artikel 12, led a

a) Utveckling av tjänster till stöd för små 
och medelstora företag.

a) Utveckling av tjänster till stöd för små 
och medelstora företag, företrädesvis via 
befintliga regionala nätverk av 
företagsstödorganisationer.

Or. en

Motivering

I de flesta medlemsstater finns det redan regionala företagsstödorganisationer så det skulle 
vara effektivt att utnyttja deras mångåriga erfarenhet.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 131
Artikel 12, led b

b) Bidrag till åtgärder för att hjälpa små och 
medelstora företag att samarbeta med andra 
företag över gränserna; häri ingår även små 
och medelstora företags deltagande i 
standardiseringsarbete på EU-nivå.

b) Bidrag till åtgärder för att hjälpa och 
uppmuntra små och medelstora företag att 
samarbeta med andra företag, antingen i den 
region där företaget har sin verksamhet, på 
nationell nivå eller över gränserna; häri 
ingår även små och medelstora företags 
deltagande i standardiseringsarbete på 
EU-nivå.



PE 367.642v01-00 42/105 AM\593717SV.doc

SV

Or. en

Motivering

För att få en balanserad utveckling bör små och medelstora företags samarbete inte 
begränsas till enbart samarbete över gränserna utan det är även viktigt att betona samarbete 
på regional och nationell nivå. Även de små och medelstora företagens egna insatser och 
åtgärder är viktiga för fortsatt samarbete dem emellan.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 132
Artikel 12, led b

b) Bidrag till åtgärder för att hjälpa små och 
medelstora företag att samarbeta med andra 
företag över gränserna; häri ingår även små 
och medelstora företags deltagande i 
standardiseringsarbete på EU-nivå.

b) Bidrag till åtgärder för att hjälpa små och 
medelstora företag att samarbeta med andra 
företag över gränserna; häri ingår även små 
och medelstora företags deltagande i 
standardiseringsarbete på EU-nivå och 
internationell nivå.

Or. fr

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 133
Artikel 12, led c

c) Främjande och underlättande av 
internationellt samarbete mellan företag.

c) Främjande och underlättande av 
gränsöverskridande samarbete mellan 
företag på den europeiska inre marknaden 
och med företag i tredjeländer i syfte att 
stärka handels- och 
investeringsförbindelserna.

Or. de

Motivering

Att företagsverksamheten blir allt mer internationell och europeisk främjar 
konkurrenskraften.
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Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 134
Artikel 12, led ca (nytt)

ca) Främjande av tjänster för att stödja 
små och medelstora företags samarbete 
med andra innovationsaktörer.

Or. en

Motivering

Kunskapsförmedlare som universitet, forskarparker, teknikparker, regionala 
utvecklingscenter, icke-statliga organisationer, kapitalfonder etc. kan betraktas som 
”innovationsaktörer”. Det är viktigt att små och medelstora företag har nära förbindelser 
med andra aktörer både i lokala, regionala och transnationella samfund för att de skall 
kunna stärka sin innovationspotential.

Ändringsförslag från Lorenzo Cesa

Ändringsförslag 135
Artikel 12, led ca (nytt)

ca) Stärkande av samarbete mellan företag 
i regioner med samma typ av problem och 
utmaningar samt främjande av samordning 
och utveckling av en lämplig ekonomisk 
politik och industripolitik genom 
inrättandet av nätverk.

Or. en

Motivering

I EU finns det områden med en mycket hög industriell utbyggnad som utgör grunden för EU:s 
rikedom. Även om dessa områden inte står inför en nedgång är deras konkurrenskraft 
emellertid kraftigt hotad. Det är därför som dessa områden begär att det skall utformas en 
ekonomisk politik och en industripolitik som kan bemöta deras särskilda behov. Samarbetet 
mellan företag som ligger i regioner med samma typ av problem och utmaningar behöver 
därför stärkas genom att  det t.ex. inrättas ett nätverk som är inriktat på att främja utbyte och 
spridning av bästa metoder. Nätverket skulle även fungera som ett verktyg som EU:s 
institutioner skulle kunna använda för att bedöma och mäta genomförbarheten av egna 
politiska initiativ eller lagstiftningsinitiativ.
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Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 136
Artikel 12, led ca (nytt)

ca) Stärkande av samarbete mellan företag 
i regioner med samma typ av problem och 
utmaningar samt främjande av samordning 
och utveckling av en lämplig ekonomisk 
politik och industripolitik genom 
inrättandet av nätverk.

Or. en

Motivering

I EU finns det områden med en mycket hög industriell utbyggnad som utgör grunden för EU:s 
rikedom. Även om dessa områden inte står inför en nedgång är deras konkurrenskraft 
emellertid kraftigt hotad. Det är därför som dessa områden begär att det skall utformas en 
ekonomisk politik och en industripolitik som kan bemöta deras särskilda behov. Samarbetet 
mellan företag som ligger i regioner med samma typ av problem och utmaningar behöver 
därför stärkas genom att  det t.ex. inrättas ett nätverk som är inriktat på att främja utbyte och 
spridning av bästa metoder. Nätverket skulle även fungera som ett verktyg som EU:s 
institutioner skulle kunna använda för att bedöma och mäta genomförbarheten av egna 
politiska initiativ eller lagstiftningsinitiativ.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Ändringsförslag 137
Artikel 13, rubriken

Innovation, däribland miljöinnovation i 
företag

Innovationsverksamhet

Or. en

Motivering

Bättre överensstämmelse med den ändrade artikel 10.

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 138
Artikel 13, rubriken
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Innovation, däribland miljöinnovation i 
företag

Innovation i företag, däribland 
miljöinnovation och innovation för 

förbättring av EU:s säkerhetskapacitet

Or. de

Motivering

Mot bakgrund av det förändrade säkerhetsläget bör ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation komplettera det europeiska säkerhetsforskningsprogrammet genom att i allt högre 
grad främja också sådan innovation som ökar EU:s och dess medborgares säkerhet.

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 139
Artikel 13, inledningen

Insatser som rör innovation, däribland 
miljöinnovation, kan bestå i följande:

Insatser som rör innovation, däribland 
miljöinnovation och innovation för 
förbättring av EU:s säkerhetskapacitet, kan 
bestå i följande:

Or. de

Motivering

Mot bakgrund av det förändrade säkerhetsläget bör ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation komplettera det europeiska säkerhetsforskningsprogrammet genom att i allt högre 
grad främja också sådan innovation som ökar EU:s och dess medborgares säkerhet.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 140
Artikel 13, led a

a) Utveckling av sektorsspecifik innovation, 
projektsammanslutningar, 
innovationsnätverk, offentlig-privata 
innovationspartnerskap och samarbete med 
relevanta internationella organisationer, samt 
användning av innovationsförvaltning.

a) Utveckling av tekniska och icke-tekniska 
produkter, icke-teknisk innovation, t.ex. 
processinnovation samt organisatorisk och 
institutionell innovation, sektorsspecifik 
innovation, projektsammanslutningar, 
innovationsnätverk, offentlig-privata 
innovationspartnerskap och samarbete med 
relevanta internationella organisationer, samt 
användning av innovationsförvaltning.
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Or. en

Motivering

Oslomanualen (OECD/Eurostat, november 2005) innehåller OECD/EU:s riktlinjer för 
insamling och tolkning av innovationsdata. Manualen har nyligen omarbetats och den tredje 
upplagan kom i november 2005. Oslomanualen förtydligar begreppet innovation och eftersom 
definitionen av innovation i CIP måste vara förenlig med de allra senaste specifikationerna 
av innovationsbegreppet är Oslomanualen den uppenbara källan för sådana definitioner.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 141
Artikel 13, led a

a) Utveckling av sektorsspecifik innovation, 
projektsammanslutningar, 
innovationsnätverk, offentlig-privata 
innovationspartnerskap och samarbete med 
relevanta internationella organisationer, samt 
användning av innovationsförvaltning.

a) Utveckling av sektorsspecifik innovation, 
processinnovation, 
marknadsföringsinnovation och 
organisatorisk innovation samt
projektsammanslutningar, 
innovationsnätverk, offentlig-privata 
innovationspartnerskap och samarbete med 
relevanta internationella organisationer, samt 
användning av innovationsförvaltning.

Or. en

Motivering

Enligt alla standarddefinitioner av innovation omfattar detta begrepp såväl  
produktinnovation som innovation av processer. Denna vidare beskrivning av stödberättigad 
verksamhet är förenlig såväl med CIP-förslagets motivering där ”innovation” definieras som 
en "affärsprocess där man undersöker marknadens möjligheter att tillhandahålla nya 
produkter, tjänster och industriprocesser” som med den senaste versionen av Oslomanualen 
om innovation som uttryckligen specificerar innovation avseende ”produkt”, ”process”, 
”marknadsföring” och ”organisation”.

Ändringsförslag från Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 142
Artikel 13, led a

a) Utveckling av sektorsspecifik innovation, 
projektsammanslutningar, 
innovationsnätverk, offentlig-privata 

a) Utveckling av sektorsspecifik och 
organisatorisk innovation samt teknisk och 
icke-teknisk produktinnovation, 
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innovationspartnerskap och samarbete med 
relevanta internationella organisationer, samt 
användning av innovationsförvaltning.

projektsammanslutningar, 
innovationsnätverk, offentlig-privata 
innovationspartnerskap och samarbete med 
relevanta internationella organisationer, samt 
användning av innovationsförvaltning.

Or. it

Motivering

Organisatorisk innovation och icke-teknisk produktinnovation är lika viktiga som teknisk 
innovation och bidrar till små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 143
Artikel 13, led a

a) Utveckling av sektorsspecifik innovation, 
projektsammanslutningar, 
innovationsnätverk, offentlig-privata 
innovationspartnerskap och samarbete med 
relevanta internationella organisationer, samt 
användning av innovationsförvaltning.

a) Utveckling av sektorsspecifik och
organisatorisk innovation samt teknisk och 
icke-teknisk produktinnovation, 
projektsammanslutningar, 
innovationsnätverk, offentlig-privata 
innovationspartnerskap och samarbete med 
relevanta internationella organisationer, samt 
användning av innovationsförvaltning.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att inse att innovationer har ett mervärde inte bara då de är av teknisk karaktär, 
utan också då de avser till exempel organisatorisk eller processrelaterad verksamhet.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ändringsförslag 144
Artikel 13, led aa (nytt)

aa) Stöd till småföretags, inklusive 
mikroföretags och hantverksföretags, 
anpassning till den tekniska utvecklingen 
samt främjande av icke-teknisk innovation 
som möjliggör en modernisering av 
företaget, en förstärkning av 
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konkurrenskraften och en utveckling av 
sysselsättningen, i synnerhet när det gäller 
sektorerna för tillverkning, miljö- och 
företagsledning samt marknadsföring- och 
kommunikation.

Or. fr

Motivering

Småföretagen, särskilt de som producerar och bearbetar varor och tjänster och skapar på så 
vis ytterligare mervärde, kan trygga sin utveckling och sin konkurrenskraft genom att på ett 
innovativt sätt anpassa den befintliga tekniken och/eller genom att modernisera sitt arbetssätt
(organisering av arbete, marknadsföring, förvaltning av mänskliga resurser, utbildning, 
kommunikation etc.). Betydelsen för begreppet innovation bör utvidgas för att dessa företags 
särart bättre skall kunna beaktas.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 145
Artikel 13, led b

b) Stöd till nationella och regionala program 
för innovation inom företagen.

b) Stöd till nationella och regionala program 
för teknisk och icke-teknisk innovation samt 
processinnovation, 
marknadsföringsinnovation och 
organisatorisk innovation inom företagen.

Or. en

Motivering

I enlighet med den definition av innovation som finns i Oslomanualen.

Oslomanualen (OECD/Eurostat, november 2005) innehåller OECD/EU:s riktlinjer för 
insamling och tolkning av innovationsdata. Manualen har nyligen omarbetats och den tredje 
upplagan kom i november 2005. Oslomanualen förtydligar begreppet innovation och eftersom 
definitionen av innovation i CIP måste vara förenlig med de allra senaste specifikationerna 
av innovationsbegreppet är Oslomanualen den uppenbara källan för sådana definitioner.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 146
Artikel 13, led b
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b) Stöd till nationella och regionala program 
för innovation inom företagen.

b) Stöd till nationella och regionala program 
för teknisk och icke-teknisk innovation 
inom företagen samt innovation av 
industriprocesser.

Or. en

Motivering

Innovationsbegreppet omfattar både teknisk och icke-teknisk innovation eftersom icke-teknisk 
innovation är särskilt viktig för tillväxten av små och medelstora företag. Denna vidare 
beskrivning av stödberättigad verksamhet är förenlig såväl med CIP-förslagets motivering 
där ”innovation” definieras som en "affärsprocess där man undersöker marknadens 
möjligheter att tillhandahålla nya produkter, tjänster och industriprocesser” som med den 
senaste versionen av Oslomanualen om innovation som uttryckligen specificerar innovation 
avseende ”produkt”, ”process”, ”marknadsföring” och ”organisation”.

Ändringsförslag från Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 147
Artikel 13, led b

b) Stöd till nationella och regionala program 
för innovation inom företagen.

b) Stöd till nationella och regionala program 
för teknisk, icke-teknisk och 
processrelaterad innovation inom företagen.

Or. it

Motivering

Organisatorisk innovation och icke-teknisk produktinnovation är lika viktiga som teknisk 
innovation och bidrar till små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 148
Artikel 13, led b

b) Stöd till nationella och regionala program 
för innovation inom företagen.

b) Stöd till nationella och regionala program 
för teknisk, icke-teknisk och 
processrelaterad innovation inom företagen.

Or. it
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Motivering

Det är viktigt att inse att innovationer har ett mervärde inte bara då de är av teknisk karaktär, 
utan också då de avser till exempel organisatorisk eller processrelaterad verksamhet.

Ändringsförslag från Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 149
Artikel 13, led c

c) Stöd till användning av innovativ teknik. c) Stöd till användning av innovativ teknik 
genom stöd till anpassning av tekniska 
innovationer till små och medelstora 
företags särskilda behov.

Or. it

Motivering

Det är ofta inte möjligt att på ett enkelt och direkt sätt överföra tekniska innovationer till 
olika företagsmiljöer eftersom det för detta krävs undersökningar och anpassningsåtgärder 
som ofta är mycket kostsamma för företagen. Det är därför viktigt att företagen får 
ekonomiskt stöd i denna fas.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 150
Artikel 13, led c

c) Stöd till användning av innovativ teknik. c) Stöd till användning av innovativ teknik 
och äganderättsskydd.

Or. en

Motivering

Tillgång till immateriella rättigheter är ett verktyg för att stödja uppfinningar som utvecklas 
av snabbväxande företag. Stöd bör utgå till främjandet av användningen och förvaltningen av 
sådana rättigheter.



AM\593717SV.doc 51/105 PE 367.642v01-00

SV

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 151
Artikel 13, led ca (nytt)

ca) Skapande av incitament för att 
stimulera efterfrågan på innovativa 
produkter och tjänster från små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

En av de mest exakta indikatorerna för att fastställa små och medelstora företags 
innovationsgrad är deras ökade kapacitet att sälja innovativa produkter och tjänster till 
större kunder, eftersom små och medelstora företag är starkt inriktade på sina kunders behov. 
Europeiska små och medelstora företags tillväxt är således kraftigt beroende av att det 
skapas möjligheter för att upprätthålla efterfrågan på deras produkter och tjänster.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 152
Artikel 13, led d

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

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

Or. en

Motivering

Tillgång till immateriella rättigheter är ett verktyg för att stödja uppfinningar som utvecklas 
av snabbväxande företag. Stöd bör utgå till främjandet av användningen och förvaltningen av 
sådana rättigheter

Ändringsförslag från Etelka Barsi-Pataky

Ändringsförslag 153
Artikel 13, led e

e) Utforskning av nya typer av 
innovationstjänster.

e) Utforskning av nya typer av 
innovationstjänster (såsom Galileoprojektet 
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där små och medelstora företag skulle 
kunna utveckla nya tjänster som erbjuds 
via det satellitbaserade navigationssystemet 
(GNSS) i flera sektorer).

Or. en

Motivering

Galileo är en ny EU-infrastruktur och därmed ett strategiskt viktigt program för EU. 
Galileoprogrammet passar perfekt in i Lissabonstrategin genom att det skapar ett betydande 
antal arbetstillfällen i EU och därmed stärker EU:s konkurrenskraft med hjälp av den teknik 
och kunskap som utvecklats. CIP gör det möjligt för små och medelstora företag i EU att 
engagera sig i utvecklingen av uppfinningar med hjälp av gemenskapsstöd, vilket kommer att 
bidra till att det tas fram tillämpningar och tjänster som erbjuds via det satellitbaserade 
navigationssystemet (GNSS).

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 154
Artikel 13, led e

e) Utforskning av nya typer av 
innovationstjänster.

e) Utveckling och utforskning av nya typer 
av innovationstjänster.

Or. en

Motivering

Företagens engagemang i forsknings- och utvecklingsprocessen skulle bidra till att främja 
EU:s konkurrenskraft och det krävs därför ett större deltagande i denna process.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 155
Artikel 13, punkt 1a (ny)

1a. Begreppet innovation skall tolkas i sin 
vidaste mening och omfatta inte bara 
tillverkningsprocesserna utan också 
företags- och miljöledning, marknadsföring 
och kommunikation, som alla bidrar till 
moderniseringen av företag. Innovation 
kan också innebära anpassning av befintlig 
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teknik till småföretags behov.

Or. fr

Motivering

Denna definition reflekterar de flesta småföretags verklighet. Definitionen gör det möjligt att 
konkret beakta dessa företags särskilda behov och inkludera dem i ramprogrammet. Små- och 
mikroföretag har ofta svårt att anpassa ny teknik eller innovativa produkter till sin 
verksamhet. Begreppet innovation blir betydelsefullt när ny teknik anpassas till de särskilda 
behoven i en liten struktur (tillämpningen av miljönormer är ett sådant område, men inte det 
enda).

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 156
Artikel 13a (ny)

Artikel 13a
Miljöinnovation

1. Miljöinnovation är en viktig faktor i 
ramprogrammet och måste spela en 
framträdande roll i genomförandet av det.
2. Miljöinnovation innebär alla former av 
innovation som leder till avsevärda och 
påvisbara framsteg mot målet hållbar 
utveckling genom att minska de negativa 
miljöeffekterna eller uppnå en effektivare 
och mer ansvarsfull resursanvändning, 
bl.a. av energi.

Or. en

Motivering

Miljöinnovation är ett progressivt begrepp: CIP måste vara lyhört för förändringar.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Ändringsförslag 157
Artikel 13a (ny)
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Artikel 13a
Verksamhet kopplad till miljöinnovation

Åtgärder som rör miljöinnovation får i 
första hand omfatta följande:
a) tillgång till finansiering för 
miljöinnovation, enligt bestämmelserna i 
artikel 11,
b) främjande av miljöinnovationsnätverk 
och projektsammanslutningar, partnerskap 
mellan den offentliga och den privata 
sektorn avseende miljöinnovation samt 
företagstjänster som underlättar eller 
främjar miljöinnovation,
c) stöd till användningen av miljötekniker 
och miljöinnovativ verksamhet,
d) stödtjänster för transnationell kunskaps-
och tekniköverföring samt för förvaltning 
av immateriell och industriell egendom,
e) främjande av frivilliga förhållningssätt 
till miljöinnovation på områden som 
miljöförvaltning och produktutformning.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att exakt ange vad miljöinnovation avser.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 158
Artikel 14, led a

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

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

Or. sv
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Motivering

Även kvinnliga entreprenörer bör uppmuntras. För att Europa skall nå målen i 
Lissabonstrategin måste alla människors entreprenörskap och kreativitet få möjlighet att 
utvecklas.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ändringsförslag 159
Artikel 14, led a

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

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

Or. fr

Motivering

Att uppmuntra till entreprenörskap är inte i sig tillräckligt för att främja konkurrenskraft och 
innovation samt skapande och övertagande/överlåtelse av företag. Entreprenörskap måste 
också uppvärderas, i synnerhet bland de unga, och särskilt när det gäller tekniska 
yrkesområden, som ofta värderas lågt av unga människor, deras föräldrar och medierna.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 160
Artikel 14, led aa (nytt)

aa) Uppmuntrande av magisterstuderande 
och doktorander att engagera sig som 
innovationsaktörer i samarbete med små 
och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Kunskapsförmedlarna när det gäller innovation måste omfatta samtliga humanresurser - i 
synnerhet unga människor eftersom det i informationsåldern är nödvändigt att tidigt börja 
delta i processer för livslångt lärande för innovation. Magisterstuderande och doktorander 
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utgör en värdefull kunskapstillgång för små och medelstora företag. Dessutom kan små och 
medelstora företag utgöra en tillgång för det praktiska innovationsarbetet i forskarvärlden.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Ändringsförslag 161
Artikel 14, led b

b) Uppmuntran till skapande av en 
företagsmiljö där innovation, 
företagsutveckling och tillväxt gynnas.

b) Uppmuntran till skapande av en 
företagsmiljö där innovation, 
företagsutveckling och tillväxt gynnas inom 
ramen för hållbar utveckling.

Or. en

Motivering

En av de viktigaste faktorerna för att minska kostnaderna för att uppnå hållbarhet är att så 
tidigt som möjligt integrera hållbarhetsfrågor i företagsbeslut.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 162
Artikel 14, led ba (nytt)

ba) Stöd till utbyte mellan och rörlighet för 
de anställda i små och medelstora företag i 
EU samt i olika europeiska institut och 
nätverk i syfte att överföra kunskap och 
utbyta bästa praxis.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att främja olika forum för dialog mellan dem som skapar och förnyar och 
dem som förvaltar och styr företag. I detta sammanhang är det av största vikt att stödja 
program för utbildning och utbyte för att förena entreprenörsandan och 
innovationsförmågan, två av Lissabonagendans strategiska pelare.
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Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 163
Artikel 14, led ca (nytt)

ca) Främjande och stödjande av en stärkt 
entreprenörsanda i gemenskapen.

Or. en

Motivering

EU måste komma tillrätta med de mest grundläggande symptomen på entreprenörskapets 
otillfredsställande situation. Stöd till  entreprenörsandan i EU förtjänar att tas med bland 
topprioriteringarna.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ändringsförslag 164
Artikel 14, led ca (nytt)

ca) Främjande av skapande, överlåtelse 
och övertagande av företag, i synnerhet 
småföretag och hantverksföretag.

Or. fr

Motivering

Europeiska kommissionen har uppskattat att en tredjedel av de europeiska företagen kommer 
att vara föremål för överlåtelse under de tio närmaste åren, vilket betyder ett medeltal på 
nästan 610 000 företag per år under tio års tid, vilket kan komma att ha en inverkan på 
2,4 miljoner människors arbete. Europeiska unionen borde ta itu med denna historiska 
utmaning, som i första hand berör småföretag och hantverksföretag. 

Som en följd av detta bör skapandet, övertagandet och överlåtelsen av företag bli en av de 
prioriterade åtgärderna för utveckling av entreprenörskap och företagaranda.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 165
Artikel 15, led b

b) Bidrag till fastställande och främjande av 
konkurrensstrategier för industri- och 

b) Bidrag till fastställande och främjande av 
konkurrensstrategier för industri- och 
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tjänstesektorerna. tjänstesektorerna, däribland mekanismer för 
att minska byråkratin.

Or. en

Motivering

Byråkrati utgör ett av de största hindren för entreprenörskap och innovation, i synnerhet för 
små och medelstora företag, och måste hanteras på ett konsekvent och effektivt sätt i hela EU.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 166
Artikel 15, led c

c) Stöd till erfarenhetsutbyte i nationella och
regionala förvaltningar för höjd kompetens 
och kvalitet.

c) Stöd till erfarenhetsutbyte i nationella,
regionala och lokala förvaltningar för höjd 
kompetens och kvalitet.

Or. es

Motivering

Precis som tidigare har sagts får man inte glömma bort de lokala myndigheterna.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ändringsförslag 167
Artikel 15a (ny)

Artikel 15a
Småföretagens deltagande i utarbetandet 
och genomförandet av standardisering

De åtgärder som hänför sig till småföretags
och hantverksföretags deltagande i 
utarbetandet av politiken för varors och 
tjänsters standardisering, kvalitet och 
säkerhet har bland annat följande mål:
a) Stödjande och främjande av 
småföretagarorganisationers deltagande i 
europeiskt och internationellt 
standardiseringsarbete, inklusive 
konsumentskydd.
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b) Främjande av utbildningen av experter 
inom områdena för standardisering och 
kvalitet inom småföretagarorganisationer
och hantverksföretag.
c) Utveckling av intermediära
organisationers och 
branschorganisationers insatser i 
anslutning till information, 
medvetandehöjande åtgärder och 
rådgivning.
d) Stödjande av utarbetandet av dokument 
som förklarar, tolkar och förenklar 
standarderna samt anvisningar om 
tillämpning och god praxis.
e) Stödjande av småföretags och 
hantverksföretags tillämpning av 
standarderna, inklusive miljöstandarderna.

Or. fr

Motivering

Standardisering är nödvändig för småföretagens och hantverksföretagens innovation och 
konkurrenskraft. Standardiseringspolitiken måste vara anpassad till företagens specialbehov 
och särdrag och genomförandet måste på gemenskapsnivå vara föremål för oavbrutet stöd, i 
synnerhet när det gäller utbildning, information, medvetandehöjande åtgärder och tolkning.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 168
Artikel 15a (ny)

Artikel 15a
Småföretagens deltagande i utarbetandet 
och genomförandet av standardisering

De åtgärder som hänför sig till småföretags 
och hantverksföretags deltagande i 
utarbetandet av politiken för varors och 
tjänsters standardisering, kvalitet och 
säkerhet har bland annat följande mål:
a) Stödjande och främjande av 
småföretagarorganisationers deltagande i 
europeiskt och internationellt 
standardiseringsarbete, inklusive 
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konsumentskydd.
b) Främjande av utbildningen av experter 
inom områdena för standardisering och 
kvalitet inom småföretagarorganisationer 
och hantverksföretag.
c) Utveckling av intermediära 
organisationers och 
branschorganisationers insatser i 
anslutning till information, 
medvetandehöjande åtgärder och 
rådgivning.
d) Stödjande av utarbetandet av dokument 
som förklarar, tolkar och förenklar 
standarderna samt anvisningar om 
tillämpning och god praxis.
e) Stödjande av småföretags och 
hantverksföretags tillämpning av 
standarderna, inklusive miljöstandarderna.

Or. fr

Ändringsförslag från Ján Hudacký

Ändringsförslag 169
Artikel 16, punkt 1

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

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

Or. en

Motivering

För att garantera social och ekonomisk utveckling i de mindre utvecklade regionerna måste 
programmet genomföras av lokala och regionala aktörer.
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Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 170
Artikel 16, punkt 1

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

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

Or. en

Motivering

I enlighet med den definition av innovation som finns i Oslomanualen.

Oslomanualen (OECD/Eurostat, november 2005) innehåller OECD/EU:s riktlinjer för 
insamling och tolkning av innovationsdata. Manualen har nyligen omarbetats och den tredje 
upplagan kom i november 2005. Oslomanualen förtydligar begreppet innovation och eftersom 
definitionen av innovation i CIP måste vara förenlig med de allra senaste specifikationerna 
av innovationsbegreppet är Oslomanualen den uppenbara källan för sådana definitioner.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 171
Artikel 16, punkt 1

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

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

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att finansiera de europeiska företagens internationaliseringi en tid då 
företagsutlokaliseringar står på dagordningen i det stora flertalet av EU:s medlemsstater och 
industrisektorer.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 172
Artikel 17, punkt 1, led a

a) bidra till etablering och finansiering av 
små och medelstora företag och begränsning 
av obalansen på marknaden för egenkapital 
och riskkapital, som hindrar små och 
medelstora företag från att utnyttja sin 
tillväxtpotential,

a) bidra till etablering och finansiering av 
små och medelstora företag och begränsning 
av obalansen på marknaden för egenkapital 
och riskkapital, som hindrar små och 
medelstora företag från att utnyttja sin 
tillväxtpotential, i syfte att skapa en 
europeisk riskkapitalmarknad,

Or. en

Motivering

Ett av dagens stora problem för eventuella investerare i små och medelstora företag med stor 
tillväxtpotential i EU är den fragmenterade riskkapitalmarknaden. För att undanröja de 
finansiella obalanserna för innovativa små och medelstora företag är det viktigt att avskaffa 
de lagstiftnings- och offentliggörandehinder som står i vägen för transnationella potentiella 
investerare i riskkapitalfonder. GIF-mekanismen kan bidra till att det gradvis skapas en 
verklig europeisk riskkapitalmarknad.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 173
Artikel 17, punkt 2, styckena 1 och 2

2. Instrumentet för innovativa små och 
medelstora företag med hög tillväxt skall 
utgöras av följande två delar:

2. Instrumentet för innovativa små och 
medelstora företag med hög tillväxt skall 
utgöras av följande två delar:

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

investeringar på ett tidigt stadium (såddfas 
och företagsetablering). Den skall vara 
inriktad på investeringar i specialiserade 
riskkapitalfonder, såsom fonder för 
investeringar på ett tidigt stadium, fonder 
som arbetar regionalt, fonder som är 
inriktade på särskilda sektorer, särskild 
teknik eller FoTU och fonder som är knutna 
till företagskuvöser, som i sin tur skall förse 
små och medelstora företag med kapital. 
Den skall också vara inriktad på 
investeringar i fonder som är specialiserade 
på finansiering i andra eller tredje hand för 
små och medelstora företag i stora 
svårigheter att anskaffa riskkapital. Den 
kan också saminvestera i fonder och 
investeringsinstrument som förvaltas av 
företagsänglar.

Den andra delen, kallad GIF2, skall täcka 
investeringar i expansionsfasen och 
investera i specialiserade riskkapitalfonder, 
som i sin tur skall tillhandahålla sekundärt 
egenkapital eller egenkapital för innovativa 
små och medelstora företag med hög 
tillväxtpotential i expansionsfasen. Vid 
GIF2-investeringar skall kapital till 
företagsförvärv eller ersättningskapital 
undvikas.

Den andra delen, kallad GIF2, skall täcka 
investeringar i expansionsfasen och 
investera i specialiserade riskkapitalfonder, 
som i sin tur skall tillhandahålla sekundärt 
egenkapital eller egenkapital för innovativa 
små och medelstora företag med hög 
tillväxtpotential i expansionsfasen. Vid 
GIF2-investeringar skall kapital till
företagsförvärv, såväl av den sittande 
ledningen som av utomstående köpare, 
stödjas.

Or. en

Motivering

Många små och medelstora företag med hög innovationspotential har svårigheter i den 
inledande fasen på grund av otillräckligt riskkapital. Eftersom det är viktigt att 
finansieringskedjan förblir obruten är det nödvändigt att stödja specialiserade fonder som 
samfinansierar redan finansierade företagsprojekt (finansiering i andra eller tredje hand).

Överlåtandet av små och medelstora företag till en ny ägare sker ofta i kombination med 
nyinvesteringar och innovation, men blockeras ofta av bristen på tillräckligt kapital för 
sådana företag i expansionsfasen. Det är därför lämpligt att företagsförvärv som görs av 
såväl den sittande ledningen som av utomstående köpare stöds genom GIF2-delen.



PE 367.642v01-00 64/105 AM\593717SV.doc

SV

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 174
Artikel 17, punkt 2, stycke 2a (nytt)

GIF-investeringar skall vara inriktade på 
fonder som kan påvisa erfarenhet och 
kvalitet när det gäller samarbete med 
innovativa små och medelstora företag, 
innovations- och 
forskningsprojektsammanslutningar, 
såsom forskar- och teknikparker, och 
andra innovationsaktörer.

Or. en

Motivering

För att garantera programmets övergripande kvalitetsförvaltning måste det vidtas 
kvalitetsåtgärder avseende alla aspekter och instrument.

Eftersom GIF drivs av Europeiska investeringsfonden och för att garantera att de finansiella 
intermediärerna är mer än bara just rådgivare och intermediärer som står utanför 
innovationsprocesserna och innovationsmiljöerna, är det viktigt att riskkapitalfonderna, 
”företagsänglarna” etc. har stor kunskap om och nära förbindelser med innovativa små och 
medelstora företag, projektsammanslutningar för forskning och utveckling etc. Det är just 
genom nära samarbete med små och medelstora företag som CIP-fonderna kan få en 
hävstångseffekt.

Ändringsförslag från Ján Hudacký

Ändringsförslag 175
Artikel 17, punkt 2, stycke 3

Instrumentet för innovativa små och 
medelstora företag med hög tillväxt får 
investera i finansiella intermediärer genom 
att när så är lämpligt arbeta med nationella 
system som skall främja företag som 
investerar i småföretag.

Instrumentet för innovativa små och 
medelstora företag med hög tillväxt får 
investera i finansiella intermediärer, som 
företrädesvis verkar på regional nivå,
genom att när så är lämpligt arbeta med 
nationella system som skall främja företag 
som investerar i småföretag.

Or. en

Motivering

Regionala intermediärer kan bättre identifiera lokala företags innovationspotential och 
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innovationskapacitet och reagera mer flexibelt på deras behov och skiftande regionala 
företagsmiljö.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 176
Artikel 18, punkt 2, stycke 2

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

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 177
Artikel 18, punkt 2, stycke 4a (nytt)

SMEG-delen skall vara inriktad på banker 
och finansiella intermediärer som kan 
påvisa erfarenhet och kvalitet när det gäller 
samarbete med innovativa små och 
medelstora företag, innovations- och 
forskningsprojektsammanslutningar, 
såsom forskar- och teknikparker, och 
andra innovationsaktörer.

Or. en
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Motivering

För att garantera programmets övergripande kvalitetsförvaltning måste det vidtas 
kvalitetsåtgärder avseende alla aspekter och instrument.

Eftersom SMEG drivs av Europeiska investeringsfonden och för att garantera att de 
finansiella intermediärerna är mer än bara just rådgivare och intermediärer som står utanför 
innovationsprocesserna och innovationsmiljöerna, är det viktigt att riskkapitalfonderna, 
”företagsänglarna” etc. har stor kunskap om och nära förbindelser med innovativa små och 
medelstora företag, projektsammanslutningar för forskning och utveckling etc. Det är just 
genom nära samarbete med små och medelstora företag som CIP-fonderna kan få en 
hävstångseffekt.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 178
Artikel 19, punkt 1, led ba (nytt)

ba) förbättra riskkapitalfonders, bankers 
och finansiella intermediärers kompetens 
när det gäller samarbete med innovativa 
små och medelstora företag, innovations-
och forskningsprojektsammanslutningar, 
såsom forskar- och teknikparker, och 
andra innovationsaktörer.

Or. en

Motivering

För att garantera att alla små och medelstora företag får lika tillgång till GIF- och SMEG-
instrumenten måste CBS-åtgärderna verka för att förbättra riskkapitalfonders, bankers och 
finansiella intermediärers kompetens när det gäller att samarbeta med innovativa små och 
medelstora företag, innovations- och forskningsprojektsammanslutningar samt andra 
innovationsaktörer, samtidigt som fokus ligger kvar på vikten av erfarenhet och kvalitet hos 
GIF- och SMEG-instrumentens finansiella intermediärer. Denna innebär att det krävs 
ytterligare stöd för rådgivning och utbildning av finansiella intermediärer i vissa 
medlemsstater.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 179
Artikel 19, punkt 2, stycke 5a (nytt)

För att garantera att alla små och 
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medelstora företag får lika tillgång till 
GIF- och SMEG-instrumenten måste 
CBS-åtgärderna vara inriktade på att 
förbättra riskkapitalfonders, bankers och 
finansiella intermediärers kompetens när 
det gäller samarbete med innovativa små 
och medelstora företag, innovations- och 
forskningsprojektsammanslutningar, 
såsom forskar- och teknikparker, och 
andra innovationsaktörer. Ett rådgivnings-
och utbildningsinstrument skall inrättas för 
att uppnå detta.

Or. en

Motivering

För att garantera att alla små och medelstora företag får lika tillgång till GIF- och 
SMEG-instrumenten måste CBS-åtgärderna verka för att förbättra riskkapitalfonders, 
bankers och finansiella intermediärers kompetens när det gäller att samarbeta med 
innovativa små och medelstora företag, innovations- och forskningsprojektsammanslutningar 
samt andra innovationsaktörer, samtidigt som fokus ligger kvar på vikten av erfarenhet och 
kvalitet hos GIF- och SMEG-instrumentens finansiella intermediärer. Denna innebär att det 
krävs ytterligare stöd för rådgivning och utbildning av finansiella intermediärer i vissa 
medlemsstater.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 180
Artikel 20, punkt 2, leden a, b och c

a) Tjänster som rör information, feedback 
och företagssamarbete.

a) Tjänster som rör information, feedback 
och företagssamarbete (såsom 
euroInfoCenter).

b) Tjänster som rör innovation, teknik och 
kunskapsöverföring.

b) Tjänster som rör innovation, teknik och 
kunskapsöverföring (såsom 
teknikförmedlingscenter).

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

c) Tjänster som uppmuntrar små och 
medelstora företags deltagande i 
gemenskapens ramprogram för FoTU
(såsom de nationella kontaktpunkterna).

Or. en
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Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 181
Artikel 20, punkt 2, inledningen 

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

2. På grundval av den särskilda 
marknadskunskap och sakkunskap som 
befintliga europeiska nätverk för stöd till 
företagen besitter, särskilt Euroinfocentren 
(EIC) och Innovationsreläcentren (IRC), 
skall företagen närstående rådgivande 
organ ges i uppgift att samarbeta nära vid 
tillhandahållandet av de tjänster för 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, som avses i punkt 1.
Nätverkspartner kan beviljas finansiellt stöd 
främst för följande tjänster:

Or. de

Motivering

Euroinfocentrens och Innovationsreläcentrens erfarenheter bör utnyttjas.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 182
Artikel 20, punkt 2, led -a (nytt)

-a) Inrättande av en telefontjänst för 
innovation och konkurrenskraft, med 
betjäning på minst tre språk, där små och 
medelstora företag kan få kompetent 
rådgivning och information om relevanta 
stödprogram samt tillhörande 
kontaktpersoner.

Or. de

Motivering

Små och medelstora företag måste få tillgång till tillförlitlig information på ett enkelt och 
snabbt sätt.
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Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 183
Artikel 20, punkt 2, led a

a) Tjänster som rör information, feedback 
och företagssamarbete.

a) Tjänster som rör information, 
stödåtgärder, feedback och 
företagssamarbete (såsom de tillhandahålls
av Euroinfocentren (EIC)).

Or. de

Motivering

Euroinfocentrens och Innovationsreläcentrens erfarenheter bör utnyttjas.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 184
Artikel 20, punkt 2, led ca (nytt)

ca) Tjänster som uppmuntrar små och 
medelstora företags deltagande i
ramprogrammet och i nationella program 
för entreprenörskap och innovation.

Or. en

Motivering

Programmen innehåller tjänster som uppmuntrar små och medelstora företags deltagande i 
gemenskapens ramprogram för FoTU (artikel 20.2 c) och bör även innehålla sådana tjänster 
för CIP. Eftersom det är små och medelstora företag som utgör grunden för tillväxt och 
sysselsättning i både gamla och nya sektorer är det viktigt att främja entreprenörskaps- och 
innovationsprogram som CIP. Det är viktigt med sådan främjande verksamhet för att 
programmen skall få effekt. Små och medelstora företag har inte fått tillräckligt stöd för att 
delta i de tidigare gemenskapsprogrammen för entreprenörskap och innovation.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 185
Artikel 20, punkt 3

3. Kommissionen skall välja ut 
nätverkspartner genom inbjudningar att 

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

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

Or. de

Motivering

Euroinfocentrens och Innovationsreläcentrens erfarenheter bör utnyttjas.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 186
Artikel 20, punkt 3

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

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

Or. en
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Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 187
Artikel 20, punkt 3a (ny)

3a. För att garantera kvaliteten på de 
tjänster som avses i punkt 2 a, 2 b, 2 c och 
2 ca skall valet av nätverkspartner trycka 
på följande punkter:
– erfarenhet och kvalitet när det gäller 
rådgivning, kunskapsspridning och 
nätverksskapande,
– tillräcklig täckning av de tjänster som 
avses i bilaga III,
– garantier för en utomordentlig kvalitet på 
de tjänster som avses i i punkt 2 a, 2 b, 2 c 
och 2 ca för samtliga partner i nätverken 
oberoende av i vilken medlemsstat de 
verkar.

Or. en

Motivering

Kvaliteten på de tjänster som erbjuds av EuroInfoCentren och teknikförmedlingscentren 
måste kunna garanteras för att bemöta kritiken från små och medelstora företag avseende 
kvaliteten på tillhandahållna tjänster som rör andra gemenskapsprogram.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 188
Artikel 20, punkt 3a (ny)

3a. Utöver de tjänster som avses i 
punkt 2 a, 2 b och 2 c får kommissionen 
tillhandahålla finansiellt stöd till 
etableringen av informationscenter i 
medlemsstaterna av typen ”en dörr in”, där 
potentiella sökare kan få information om 
de stödmöjligheter som erbjuds genom 
ramprogrammet som helhet och, i 
förekommande fall, hänvisas till lämpliga 
kontaktpartner i enlighet med vad som 
anges i punkt 2. Dessa informationscenter 
skall även tillhandahålla information om 
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de program som finansieras via 
strukturfonderna och fonden för 
landsbygdsutveckling samt om andra 
gemenskapsprogram (t.ex. programmet för 
livslångt lärande) som har mål som liknar 
och kompletterar ramprogrammets mål 
och, i förekommande fall, hänvisa berörda 
parter till relevanta ansvariga organ för 
ytterligare assistens.

Or. en

Motivering

EU-informationscentren av typen ”en dörr in” kommer att garantera att berörda parter, i 
synnerhet små och medelstora företag som inte har tid och resurser för att ta reda på var de 
kan få stöd, får enkel tillgång till information och rådgivning om alla tillgängliga tjänster 
som kan vara av nytta för dem. Det måste inrättas en praktisk länk till relevanta program för 
livslångt lärande och till de program som finansieras via strukturfonderna och fonden för 
landsbygdsutveckling för att skapa nödvändiga synergieffekter med ramprogrammet.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 189
Artikel 20, punkt 4

4. Utöver de tjänster som avses i punkt 2 a, 
2 b och 2 c, får kommissionen tillhandahålla 
finansiellt stöd till genomförandet av annan 
verksamhet som ramprogrammet omfattar 
efter inbjudningar att lämna förslag som 
endast riktar sig till nätverkets partner.

4. Utöver de tjänster som avses i punkt 2 a, 2 
b, 2 c och 2 ca, får kommissionen 
tillhandahålla finansiellt stöd till 
genomförandet av annan verksamhet som 
ramprogrammet omfattar efter inbjudningar 
att lämna förslag som endast riktar sig till 
nätverkets partner. Kommissionen skall en 
gång om året utvärdera kvaliteten på de 
tjänster som tillhandahålls av nätverkets 
partner. Om kvaliteten på tillhandahållna 
tjänster visar sig vara undermålig måste 
rampartnerskapsavtalen omförhandlas 
eller nya inbjudningar att lämna förslag 
göras.

Or. en

Motivering

Som en del av programmets övergripande kvalitetsförvaltning måste de tjänster som 
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tillhandahålls av nätverkets partner utvärderas och relevanta ändringar göras om det visar 
sig att kvaliteten på tjänsterna är undermålig.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 190
Artikel 20, punkt 4

4. Utöver de tjänster som avses i punkt 2 a, 2 
b och 2 c, får kommissionen tillhandahålla 
finansiellt stöd till genomförandet av annan 
verksamhet som ramprogrammet omfattar 
efter inbjudningar att lämna förslag som 
endast riktar sig till nätverkets partner.

4. Utöver de tjänster som avses i punkt 2 a, 2 
b, 2 c och punkt 3a, får kommissionen 
tillhandahålla finansiellt stöd till 
genomförandet av annan verksamhet som 
ramprogrammet omfattar efter inbjudningar 
att lämna förslag som endast riktar sig till 
nätverkets partner.

Or. en

Motivering

Ändringen är en följd av införandet av en ny artikel 20.3a.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 191
Artikel 20, punkt 4a (ny)

4a. Kommissionen skall särskilt stödja små 
och medelstora företag i regioner som 
antingen på grund av sitt avlägsna läge 
eller sin eftersläpning behöver innovativa 
åtgärder som stärker deras företags 
konkurrenskraft.

Or. es

Motivering

I syfte att främja skalekonomier och utveckla regionala och lokala projektsammanslutningar 
som kan främja skapandet av en EU-projektsammanslutning är det av största vikt att stödja 
dessa regioner genom åtgärder för innovation och konkurrenskraft som är anpassade till 
regionernas ekonomiska struktur och företagsstruktur.
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Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 192
Artikel 20, punkt 6a (ny)

6a. De nationella eller regionala enheter 
som assisterar intermediära organisationer 
som representerar småföretag skall höras 
och kan erhålla ekonomiskt stöd för 
genomförandet av åtgärder som hänför sig 
till ramprogrammet.

Or. fr

Motivering

Organisationer som representerar småföretag är i kontakt med miljontals småföretag och kan 
via sina stödåtgärder göra det förberedande arbetet, vilket gör att småföretagen kan bli mera 
konkurrenskraftiga på centrala områden inom ramprogrammet: innovation, miljö, 
informations- och kommunikationsteknik, standardisering och företagsöverlåtelse.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 193
Artikel 21, punkt 2, led b

b) tillsammans omfattar minst tre
deltagande länder och

b) omfattar aktörer från minst två
deltagande länder,

Or. de

Motivering

Det är tillräckligt med minst två deltagande länder. För att den önskade effekten skall kunna 
uppnås bör det vara möjligt att ansöka om innovationsfrämjande stöd inom ramen för 
samarbete mellan två projekt.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 194
Artikel 21, punkt 4

4. Stöd kan beviljas till utvalda grupper av 
samarbetande program med syftet att skapa 
mervärde för en hel grupp eller för en eller 

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

flera särskilda insatser som görs inom en 
grupp, att skapa synergieffekter mellan 
samarbetande program eller att försäkra sig 
om en kritisk massa. Stöd kan beviljas till 
samarbete mellan nationella eller regionala 
offentliga främjande institutioner såsom 
utvecklingsbanker eller utvecklingsfonder 
för att göra det möjligt för dessa att utbyta 
bästa praxis och köra igång pilotprojekt för 
transnationella främjandesystem för små 
och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Stödsystemet för företagsinnovation är ett mycket användbart instrument för att på 
transnationell nivå bättre samordna stödåtgärder för små och medelstora företag som i 
huvudsak är nationella eller regionala i EU:s medlemsstater. Offentliga främjande 
institutioner som tillhandahåller stödtjänster för företag skulle ha mycket att vinna på att 
stärka sitt institutionella samarbete och på att köra igång transnationella främjandesystem 
eller utvecklingsfonder för små och medelstora företag som önskar göra sig tillgängliga för 
gränsöverskridande investeringar och partnerskap. 

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 195
Artikel 22, led a

a) undersökningar, uppgiftsinsamling, 
enkäter och publikationer, så vitt det är 
möjligt på grundval av officiell statistik,

a) undersökningar, däribland 
marknadsgenomförbarhetsstudier,
uppgiftsinsamling, enkäter och 
publikationer, inbegripet sådana 
publikationer som utges av tankesmedjor 
som är specialiserade på entreprenörskap 
och innovation, så vitt det är möjligt på 
grundval av officiell statistik,

Or. en

Motivering

För att främja konkurrenskraften är det inte bara viktigt med innovation utan det är också 
viktigt att känna till vilket slags innovation som efterfrågas på marknaden. Utvecklingen av 
ett europeiskt nätverk av tankesmedjor som är specialiserade på politiska analyser av 
entreprenörskap och innovation fungerar som en katalysator för skapandet av en kultur som 
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bygger på entreprenörskap och innovation.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 196
Artikel 22, led da (nytt)

da) samråd med och direkt deltagande av 
intermediära organisationer som 
representerar företagen,

Or. fr

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 197
Artikel 22, led db (nytt)

db) spridning och utnyttjande av 
undervisningshjälpmedel, arbetsredskap,
anvisningar och teknisk dokumentation 
som utvecklats för små och medelstora 
företag i en medlemsstat, i syfte att 
optimera deras värde och nyttan för andra 
medlemsstater.

Or. fr

Motivering

Organisationer som representerar små och medelstora företag har i olika medlemsstater 
utvecklat undervisningshjälpmedel, arbetsredskap, anvisningar och teknisk dokumentation 
som visat sig vara nyttiga, men som andra medlemsstater inte alltid känner till 
(översättningsproblem). Lösningen är helt enkelt att översätta eller anpassa dessa instrument 
till den lokala eller nationella situationen för att på så vis uppnå kostnadseffektivitet.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 198
Artikel 23

Partnerskap mellan myndigheter på nationell 
och regional nivå

Partnerskap mellan företag närstående 
organisationer på nationell och regional 
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nivå
1. För att möjliggöra målinriktat 
administrativt samarbete kan partnerskap 
inrättas på grundval av inbjudningar till 
nationella kontaktpunkter att lämna förslag. 
Dessa kan därefter ange en ledande expert 
eller en expertgrupp i samförstånd med 
relevanta nationella eller regionala 
myndigheter.

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

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

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

3. Kommissionen kan erbjuda centrala 
stödtjänster till dessa partnerskapsinsatser.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 199
Artikel 23, rubriken

Partnerskap mellan myndigheter på nationell 
och regional nivå

Partnerskap mellan myndigheter på nationell 
och regional nivå och 

företagsorganisationer

Or. en

Motivering

Samarbete mellan företag och deras organisationer bör inkluderas.
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Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 200
Artikel 23, rubriken

Partnerskap mellan myndigheter på nationell 
och regional nivå

Partnerskap mellan myndigheter på 
nationell, regional och lokal nivå

Or. es

Motivering

Den lokala dimensionen måste införas i samarbetet mellan myndigheter.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 201
Artikel 23, punkt 1

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

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

Or. es

Motivering

Den lokala dimensionen måste införas i samarbetet mellan myndigheter.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 202
Artikel 23, punkt 1

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

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

relevanta nationella eller regionala 
myndigheter och företagsorganisationer.

Or. en

Motivering

Samarbete mellan företag och deras organisationer bör inkluderas.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 203
Artikel 23, punkt 2

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

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

Or. en

Motivering

Samarbete mellan företag och deras organisationer bör inkluderas.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 204
Artikel 24

Stödåtgärder genom programmet Stödåtgärder genom programmet och andra 
åtgärder

Kommissionen kan åta sig följande 
uppgifter:

Kommissionen kan åta sig följande 
uppgifter:

a) Analys och övervakning av 
konkurrenskrafts- och sektorsfrågor, 
inbegripet sådan verksamhet som görs för 
kommissionens årliga rapport om den 
europeiska industrins konkurrenskraft.

a) Analys och övervakning av 
konkurrenskrafts- och sektorsfrågor, 
inbegripet sådan verksamhet som görs för 
kommissionens årliga rapport om den 
europeiska industrins konkurrenskraft.

b) Förberedelse av konsekvensanalyser av 
gemenskapsåtgärder som är av särskild 
relevans för företagens konkurrenskraft.

b) Förberedelse av konsekvensanalyser av 
gemenskapsåtgärder som är av särskild 
relevans för företagens konkurrenskraft och 
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därefter förenkling av befintlig lagstiftning 
eller förberedelse av nya
lagstiftningsåtgärder som höjer 
attraktionskraften för innovation i EU 
(t.ex. när det gäller immaterialrättigheter).

c) Utvärdering av särskilda aspekter eller 
särskilda genomförandeåtgärder i 
anknytning till detta program.

c) Utvärdering av särskilda aspekter eller 
särskilda genomförandeåtgärder i 
anknytning till detta program.

d) Spridning av information i anknytning till 
detta program.

d) Spridning av information i anknytning till 
detta program.

da) Förberedelse av ett förslag till rådets 
förordning om inrättande av en 
gemenskapsmyndighet för innovation.

Or. en

Motivering

Rubriken bör bättre spegla innehållet i artikeln.

EU måste bemöta behovet av en attraktiv lagstiftning för innovation (t.ex. när det gäller 
immaterialrättigheter) för att kunna hantera sina konkurrenter runtom i världen.

När det gäller behovet av en gemenskapsmyndighet för innovation se motiveringen till 
ändringsförslag 3.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi, 
Lena Ek

Ändringsförslag 205
Artikel 25

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

Arbetsprogrammet skall innehålla en 
detaljerad beskrivning av mål och 
prioriteringar, de åtgärder som behövs för 
deras genomförande, operationella 
tidtabeller samt regler för deltagande och 
kriterier för urval och utvärdering av 
genomförandeåtgärderna, i enlighet med 
de mål som avses i artikel 10, med 
undantag för de mål som avses i artikel 24. 
Arbetsprogrammet skall kartlägga de 
åtgärder som främjar miljöinnovation och 
presentera dem i ett separat kapitel.
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Or. en

Motivering

Enligt den ursprungliga formuleringen utesluts möjligheten till en gemensam uppsättning 
genomförandeverktyg enligt artikel 6. Den nya formuleringen är förenlig med andra 
relevanta bestämmelser (artiklarna 36 och 45). Dessutom är det nödvändigt att klargöra 
exakt vad miljöinnovation avser även när det gäller arbetsprogrammet .

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 206
Artikel 25, punkt 1a (ny)

Kommissionen skall upprätta 
arbetsprogrammet i samråd med den 
kommitté som avses i artikel 46.1a.

Or. sv

Motivering

Programkommittéerna har en viktig roll och deras befogenheter bör ej försvagas.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 207
Artikel 26, punkt 3

3. De insatser som avses punkt 2 skall 
genomföras med särskild tonvikt på
främjande av och information om de 
möjligheter och vinster som IKT innebär för 
medborgare och företag.

3. De insatser som avses punkt 2 är avsedda 
att förbättra små och medelstora företags 
innovationspotential och konkurrenskraft. 
Insatserna skall också omfatta främjande av 
och information om de möjligheter och 
vinster som IKT innebär för medborgare och 
företag.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företags innovationspotential måste släppas fri.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 208
Artikel 26, punkt 3

3. De insatser som avses i punkt 2 skall 
genomföras med särskild tonvikt på
främjande av och information om de 
möjligheter och vinster som IKT innebär för 
medborgare och företag.

3. De insatser som avses i punkt 2 skall
bidra till att förbättra företags, i synnerhet 
små och medelstora företags, 
konkurrenskraft och de skall där så är 
möjligt genomföras med beaktande av
främjande av och information om de 
möjligheter och vinster som IKT innebär för 
medborgare och företag.

Or. en

Motivering

Information är mycket viktigt men bör inte vara en förutsättning för alla insatser.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 209
Artikel 27, led a

a) att säkerställa obehindrat tillträde till 
IKT-baserade tjänster och att inrätta 
lämpliga ramvillkor för snabbt och relevant 
införande av konvergerande digitala 
kommunikationer och tjänster, där även 
driftskompatibilitets- säkerhets- och 
förtroendeaspekter ingår,

a) att säkerställa obehindrat tillträde till 
IKT-baserade tjänster och att inrätta 
lämpliga ramvillkor för snabbt, relevant och 
effektivt införande av konvergerande digitala 
kommunikationer och tjänster, där även 
driftskompatibilitets- säkerhets- och 
förtroendeaspekter ingår,

Or. el

Motivering

Införandet av digitala kommunikationer och tjänster bör inte bara kontrolleras i fråga om 
tillgänglighet utan även i fråga om effektivitet för medborgarna, och detta på ett mätbart sätt. 
Det som eftersträvas är inte bara att medborgarna skall ha tillgång till denna teknik utan att 
de verkligen utnyttjar den och drar nytta av dess fördelar.  
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 210
Artikel 29, led a

a) att bredda tillgången på IKT och det 
digitala kunnandet,

a) att bredda tillgången på IKT, det digitala 
kunnandet och möjligheterna för 
medborgarna att aktivt göra sig förtrogna 
med IKT,

Or. el

Motivering

Att ge medborgarna tillgång till IKT är en förutsättning men inte en tillräcklig sådan för att 
den digitala klyftan skall kunna överbryggas. Stöd måste även ges till systematiska och 
innovativa insatser för att informera medborgarna och göra dem förtrogna med den nya 
tekniken och dess användning. Detta kommer även att bidra till att öka efterfrågan på sådan 
teknik.   

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 211
Artikel 29, led c

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

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

Or. en

Motivering

Innehåll som i dag utvecklas av offentliga förvaltningar måste vara tillgängligt för alla 
användare oberoende av vilken typ av mjukvara de använder och samma innehåll måste 
också vara tillgängligt för framtida generationer när mjukvara som är vanligen 
förekommande i dag inte längre kommer att användas.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 212
Artikel 29, led ca (nytt)

ca) att använda IKT-teknik för att förbättra 
livskvaliteten för missgynnade grupper i 
samhället, t.ex. funktionshindrade personer 
och äldre.

Or. en

Motivering

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid vissa samhällsgrupper med särskilda svårigheter som 
också bör få ta del av IKT-teknikutvecklingen.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 213
Artikel 30, stycke 2a (nytt)

Denna del av programmet skall i första 
hand stärka små och medelstora företags 
konkurrenskraft och innovationspotential.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företags innovationspotential måste släppas fri.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 214
Artikel 31, punkt 1, led c

c) Tematiska nätverk där många olika 
berörda parter kan samarbeta mot ett visst 
mål, så att samordning och överföring av 
kunskap underlättas.

c) Tematiska nätverk där många olika 
berörda parter kan samarbeta mot ett visst 
mål, så att samordning och överföring av 
kunskap underlättas. Tematiska nätverk där 
geografiska områden eller regioner i EU på 
grundval av gemensamma egenskaper 
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(kulturella, geografiska osv.) kan 
samarbeta, utbyta kunskaper och ta fram 
gemensamma projekt.

Or. el

Motivering

Det bör inom ramprogrammet finnas möjlighet att inrätta tematiska nätverk även för parter 
som kanske är få till antalet men som uppvisar gemensamma egenskaper (kulturella, 
geografiska osv.) som försvårar och hindrar överbryggandet av den digitala klyftan. Detta är 
av vikt för mindre gynnade regioner som ö- och bergsregioner och isolerade regioner.

Ändringsförslag från Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ändringsförslag 215
Artikel 31, punkt 2, stycke 2

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

Gemenskapen kan bevilja bidrag till 
budgeten för de projekt som avses i punkt 
1.a med maximalt 50 % av de sammanlagda 
kostnaderna. Offentliga myndigheter och 
icke-statliga organisationer eller icke 
vinstdrivande företag kan få ersättning för 
100 % av sina extrakostnader.

Or. es

Motivering

Icke-statliga organisationer och icke vinstdrivande företag utför samhällsarbete och bör 
därför behandlas på samma sätt som offentliga myndigheter.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 216
Artikel 31, punkt 2, stycke 2

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

Gemenskapen kan bevilja bidrag till 
budgeten för de projekt som avses i punkt 
1.a med maximalt 75 % av de sammanlagda 
kostnaderna. Offentliga myndigheter kan få 
ersättning för 100 % av sina extrakostnader.

Or. fr
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Motivering

Den föreslagna maximala andelen på 50 procent, som är i linje med den praxis som 
generaldirektoratet för forskning följer för kommersiella projekt (medan andra 
generaldirektorat - sysselsättning, utvidgning m.fl. - beviljar maximalt 75 procent), är alltför 
låg för organisationer utan vinstsyfte, vilka omöjligt kan stå för 50 procent av 
projektkostnaderna (flera organisationer i de nya medlemsstaterna kan redan inte delta i 
projekt där man begär att de skall stå för 25 procent av kostnaderna). Också projekt där 
företag deltar kräver en projektsamordnare (ofta en organisation utan vinstsyfte).

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 217
Artikel 31, punkt 4, stycke 2

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

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

Or. de

Motivering

Om man låter alla bidrag uppgå till 50 procent främjas ett korrekt genomförande av 
programmet, vilket är i stödmottagarens eget intresse. Bidrag som uppgår till 100 procent 
sporrar till missbruk av offentliga medel. Att främja myndigheter skulle strida mot EU:s 
konkurrensbestämmelser.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 218
Artikel 33, inledningen

Politikanalys, utveckling och samordning 
med deltagande länder kan stödjas genom 

Politikanalys, utveckling och samordning 
med deltagande länder, särskilt i syfte att 
stärka europeiska företags, i synnerhet små 
och medelstora företags, konkurrenskraft 
och innovationspotential, kan stödjas 
genom 

Or. en
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Motivering

Små och medelstora företags innovationspotential måste släppas fri.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 219
Artikel 34, punkt 1, inledningen

1. Följande verksamhet kan bedrivas som 
stöd för genomförandet av programmet eller 
förberedelser av framtida verksamhet:

1. Följande verksamhet kan bedrivas som 
stöd för genomförandet av programmet eller 
förberedelser av framtida verksamhet, 
särskilt i syfte att stärka europeiska 
företags, i synnerhet små och medelstora 
företags, konkurrenskraft och 
innovationspotential:

Or. en

Motivering

Små och medelstora företags innovationspotential måste släppas fri.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 220
Artikel 36, stycke 1a (nytt)

Kommissionen skall upprätta 
arbetsprogrammet i samråd med den 
kommitté som avses i artikel 46.1b.

Or. sv

Motivering

Programkommittéerna har en viktig roll och deras befogenheter bör ej försvagas.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 221
Artikel 37, punkt 1
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1. Härmed inrättas ett program för stöd till 
energieffektivitet, förnybara energikällor och 
energidiversifiering, i det följande benämnt 
”programmet Intelligent energi – Europa”.

1. Härmed inrättas ett program för stöd till 
energieffektivitet, förnybara energikällor och 
energidiversifiering, i det följande benämnt 
”programmet Intelligent energi – Europa”.
Detta program skall betraktas som ett 
medel för EU att bli världsledande när det 
gäller hållbara energitekniker och 
högaktiva tillämpningar och det är därmed 
avgörande för den europeiska 
konkurrenskraften.

Or. en

Motivering

Enligt fördraget måste alla EU-program beakta hållbarhetsaspekten. Detta är naturligtvis 
underförstått när det gäller programmet Intelligent energi – Europa (IEE). I samband med att 
IEE integreras i CIP är det viktigt att betona att EU skulle kunna ha en konkurrensfördel när 
det gäller hållbara energitekniker och högaktiva tillämpningar (General Electric har 
annonserat nya storskaliga investeringar på detta område). Ändringen kommer att ange 
effekterna både på EU:s ekonomiska konkurrenskraft och på EU-företagens konkurrenskraft 
när det gäller hållbar naturresursanvändning.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Ändringsförslag 222
Artikel 38, led c

c) Avlägsnande av de icke-tekniska hindren 
för effektiva och intelligenta mönster när det 
gäller energiproduktion och 
energikonsumtion genom att man främjar 
institutionernas uppbyggnad av kapacitet, 
bl.a. på lokal och regional nivå, genom att 
man höjer medvetenheten, särskilt genom 
utbildningssystemet, genom att man 
uppmuntrar erfarenhets- och 
kunskapsutbyten bland de viktigaste berörda 
aktörerna och bland företag och medborgare 
i allmänhet samt genom att man stimulerar 
spridningen av bästa praxis och bästa 
tillgängliga teknik, särskilt genom att främja 
detta på EU-nivå.

c) Avlägsnande av de icke-tekniska hindren 
för effektiva och intelligenta mönster när det 
gäller energiproduktion och 
energikonsumtion genom att man främjar 
institutionernas uppbyggnad av kapacitet, 
bl.a. på lokal och regional nivå, genom att 
man höjer medvetenheten, särskilt genom 
utbildningssystemet, genom att man 
uppmuntrar erfarenhets- och 
kunskapsutbyten bland de viktigaste berörda 
aktörerna och bland företag, i första hand 
små och medelstora företag, och 
medborgare i allmänhet samt genom att man 
stimulerar spridningen av bästa praxis och 
bästa tillgängliga teknik, särskilt genom att 
främja detta på EU-nivå.
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Or. en

Motivering

Små och medelstora företag är centrala när det gäller innovation på energiområdet.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Ändringsförslag 223
Artikel 39, led a

a) Förbättring av energieffektivitet och 
rationell användning av energikällor, särskilt 
inom bygg- och industrisektorerna, med 
undantag för de insatser som omfattas av 
artikel 41.

a) Förbättring av energieffektivitet och 
rationell användning av energikällor, särskilt 
inom bygg- och industrisektorerna, med 
särskild betoning på små och medelstora 
företag, och på området för 
energiförbrukande produkter, med
undantag för de insatser som omfattas av 
artikel 41.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag måste särskilt omnämnas här och energiförbrukande produkter 
är relevanta på grund av den verksamhet som omgärdar marknadsförädlingen av 
konsumtionsvaror (direktivet om miljöutformning).

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Ändringsförslag 224
Artikel 39, led b

b) Stöd till förberedelser av lagstiftande 
åtgärder och tillämpning av dessa.

b) Stöd till förberedelser av lagstiftande 
åtgärder och tillämpning av dessa, samtidigt 
som nya verksamhetsmöjligheter när det 
gäller tillhandahållande av energitjänster 
garanteras.

Or. en
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Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 225
Artikel 39, led ba (nytt)

ba) Stöd till värme- och kylsektorn.

Or. en

Motivering

Värme- och kylsektorerna står för ca 40 procent av energiförbrukningen och utgör därför en 
prioritering i energisektorn. Särskild uppmärksamhet bör därför fästas vid värme- och 
kylsektorerna och det bör även utvecklas nya tekniker.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Ändringsförslag 226
Artikel 40, led a

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

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

Or. en

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 227
Artikel 43, led b

b) Inrättande, utvidgning eller 
omorganisation av strukturer och instrument 
för utveckling av hållbara energisystem, 
inbegripet energihantering på lokal och 
regional nivå, samt utveckling av lämpliga 
finansiella produkter och 
marknadsinstrument.

b) Inrättande, utvidgning eller 
omorganisation av strukturer och instrument 
för utveckling av hållbara energisystem, 
inbegripet energihantering på lokal och 
regional nivå, samt utveckling av lämpliga 
finansiella produkter och 
marknadsinstrument. Erfarenheter från 
tidigare och nuvarande nätverk, exempelvis
OPET-nätverket och ManagEnergy, bör tas 
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till vara.

Or. sv

Motivering

OPET-nätverket, som består av ett 40-tal kontor i och utanför Europa, har funnits sedan 
mitten av 1990-talet och det skulle vara ett slöseri att inte ta till vara denna kunskapsbas. 
Arbetet inom ManagEnergy har lett till en förstärkning lokalt och regionalt inom EU i arbetet 
med förnybara energikällor och energieffektivseringsåtgärder.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 228
Artikel 43, led ea (nytt)

ea) Finansiellt bidrag till nationella eller 
regionala enheter som assisterar 
intermediära organisationer som 
representerar småföretag, för information, 
utbildning och råd, i syfte att garantera god 
praxis från småföretagens sida i anslutning 
till energianvändning och anpassning och 
främjande av hållbar energiutrustning.

Or. fr

Motivering

Organisationer som representerar småföretag är i kontakt med miljontals småföretag och kan 
via sina stödåtgärder göra det förberedande arbetet, vilket gör att småföretagen kan bli mera 
konkurrenskraftiga på centrala områden inom ramprogrammet, inklusive energieffektivitet.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 229
Artikel 45, stycke 1a (nytt)

Kommissionen skall upprätta 
arbetsprogrammet i samråd med den 
kommitté som avses i artikel 46.1c.

Or. sv
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Motivering

Programkommittéerna har en viktig roll och deras befogenheter bör ej försvagas.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 230
Artikel 46, punkt 1, led ca (nytt)

ca) När det gäller den övergripande 
samordningen av genomförandet av 
ramprogrammets mål, en kommitté med 
benämningen CIP:s 
målförvaltningskommitté (CIPOC).

Or. en

Motivering

Vid sidan av tre förvaltningskommittéer för vart och ett av CIP:s särskilda program är ett 
samordnande organ som övervakar uppfyllandet av CIP:s övergripande mål ett användbart 
verktyg.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 231
Artikel 46, punkt 3a (ny)

3a. Efter att det gjorts en positiv kostnads-
och nyttoanalys får kommissionen inrätta 
ett genomförandeorgan för hela 
ramprogrammet som skall bistå den vid 
genomförandet av detta program.

Or. en

Motivering

Om det visar sig vara ekonomiskt mer fördelaktigt (vilket skall bedömas genom en kostnads-
och nyttosanalys) bör ett genomförandeorgan garantera ett effektivare och mer följdriktigt 
genomförande av programmet.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 232
Artikel 46a (ny)

Artikel 46a
Rådgivande högnivågrupp för 

konkurrenskraft och innovation
1. Kommissionen skall bistås av en 
rådgivande högnivågrupp för 
konkurrenskraft och innovation bestående 
av företrädare för industri- och 
företagsorganistioner, däribland sådana 
som företräder små och medelstora företag, 
samt andra experter. Deras fackkunskap 
skall vara kopplad till de sektorer och 
frågor som tas upp i ramprogrammet, 
inbegripet finansiering, IKT, energi och 
miljöinnovation.

Or. en

Motivering

Förslaget saknar den del som rör samråd med intressenter och deras deltagande i 
genomförandeprocessen. Det som i första hand är nytt med inrättandet av en rådgivande 
högnivågrupp är att fackkunskap som aktörer som verkar på de områden som behandlas i 
CIP besitter kommer att föras in i programmet så att detta blir bättre anpassat (och eventuellt 
kan justeras) till unionens faktiska behov. En sådan grupp kommer också att garantera 
följdriktighet mellan alla delar som ingår i ramprogrammet, och därmed främja 
konkurrenskraft och innovation genom att god praxis utbyts mellan de olika delprogrammen.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Ändringsförslag 233
Artikel 46a (ny)

Artikel 46a
Samråd med organisationer som 

representerar företag
1. Kommissionen skall sträva efter att 
involvera organisationer som representerar 
företag, i synnerhet små och medelstora 
företag, mikroföretag och 
hantverksföretag, i utformningen av 
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politiken samt formuleringen och 
förberedandet av åtgärdsprogram och 
operativa åtgärder inom ramprogrammet.
2. Samrådet med dessa organisationer skall 
ske i samordning med de kommittéer som 
avses i artikel 46.

Or. fr

Motivering

Intermediära organisationer som representerar företag (handelskamrar, yrkesförbund) har 
en klar uppfattning om företagens behov och förväntningar och ger dem råd, information, 
expertishjälp och assistans. Sådana tjänster är ännu viktigare för små- och mikroföretag, 
särskilt hantverksföretag, eftersom dessa inte själva har sådana resurser.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 234
Artikel 46b (ny)

Artikel 46b
Ansökningsförfarande – handbok

1. Kommissionen skall med beaktande av 
den rådgivande högnivågruppens yttrande i 
ärendet anta ett enkelt och obyråkratiskt 
ansökningsförfarande som på ett enkelt sätt 
ger deltagarna tillträde till 
ramprogrammet.
2. Efter att ramprogrammet har trätt i kraft 
skall kommissionen offentliggöra en 
lättbegriplig och användarvänlig handbok 
som innehåller en tydlig, enkel och 
transparent ram av allmänna principer för 
förmånstagares deltagande i 
ramprogrammet. Detta skall i synnerhet 
underlätta för små och medelstora företags 
deltagande.
3. Handboken skall fastställa 
förmånstagarnas rättigheter och 
skyldigheter; finansiella bestämmelser 
såsom stödberättigade kostnader och 
stödnivåer; de principer som rör 
administrativa regler och förfaranden, inte 
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minst användarvänliga 
ansökningsförfaranden med tillämpning av 
en ansökningsprocess i två steg där så är 
lämpligt; reglerna för användning och 
spridning av projektresultat samt 
principerna för utvärdering, val och 
tilldelning av förslag.
4. Kommissionen skall garantera att den tid 
som förflyter mellan det att en ansökan 
inlämnas och det att utvärderingsresultatet 
meddelas är så kort som möjligt.

Or. en

Motivering

Ansökningsförfarandet måste vara så okomplicerat som möjligt för att ge eventuella 
användare enkel tillgång, i synnerhet små och medelstora företag. Kommissionen skall 
rådgöra med intressenterna för att komma fram till vilket ansökningsförfarande som bäst 
gynnar användarna. Ansökningsförfarandet måste hur som helst slutföras så snabbt som 
möjligt. Användarna måste få tillgång till mycket tydlig och lättfattlig information om hur 
programmet kommer att genomföras.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Ändringsförslag 235
Bilaga I, led a

a) 2 631 miljoner euro för fullföljandet av 
programmet för entreprenörskap och 
innovation, varav upp till 520 miljoner 
kommer att användas för främjande av 
miljöinnovation.

a) 2 631 miljoner euro för fullföljandet av 
programmet för entreprenörskap och 
innovation, varav ca 520 miljoner kommer 
att användas för främjande av 
miljöinnovation.

Or. en

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 236
Bilaga I, led a

a) 2 631 miljoner euro för fullföljandet av 
programmet för entreprenörskap och 

a) 2 631 miljoner euro för fullföljandet av 
programmet för entreprenörskap och 



PE 367.642v01-00 96/105 AM\593717SV.doc

SV

innovation, varav upp till 520 miljoner
kommer att användas för främjande av 
miljöinnovation.

innovation, varav upp till 900 miljoner
kommer att användas för främjande av
miljöinnovation och 300 miljoner till 
hälsorelaterad innovation.

Or. nl

Motivering

Ett avsevärt belopp måste anslås till både investeringar i miljöinnovation och hälsorelaterade 
investeringar. Detta ändringsförslag innebär ingen förändring av totalbeloppet och avser 
endast att  klargöra att tillräckligt med medel kommer att anslås till både miljöinnovation och 
hälsorelaterad innovation.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 237
Bilaga II, avsnitt 1, del C, inledningen

Lämpliga arvodesnivåer skall tillämpas för 
förvaltningen av instrumenten. 
Kommissionen skall fastställa arvodena i 
överensstämmelse med marknadspraxis och 
skall därvid beakta

Lämpliga arvodesnivåer skall tillämpas för 
förvaltningen av instrumenten. 
Kommissionen skall fastställa arvodena i 
överensstämmelse med marknadspraxis och 
se till att de finansiella intermediärerna 
inte snedvrider dem och skall därvid beakta

Or. es

Motivering

Europeiska kommissionen bör stå som garant för att de fördelaktiga villkor som 
Europeiska investeringsfonden erbjuder alltid är tillämpliga på små och medelstora företag.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 238
Bilaga II, avsnitt 1, del D

D. Synlighet D. Synlighet – Information
Varje finansiell intermediär skall se till att 
det på ett lämpligt vis framgår att det utgår 
stöd från gemenskapen.

Varje finansiell intermediär skall se till att 
det på ett lämpligt vis framgår att det utgår 
stöd från gemenskapen.

Det måste garanteras att slutmottagarna, i 
synnerhet små och medelstora företag, är 
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korrekt informerade om tillgängliga 
finansieringsmöjligheter och om 
möjligheten att använda 
finansieringsinstrument i olika syften.

Or. en

Motivering

Ett av de främsta problemen för dagens EU-företag är den relativa oklarheten när det gäller 
utbudet av gemenskapsåtgärder som är utformade efter deras behov. När det gäller små och 
medelstora företags finansiering i synnerhet är det viktigt att de finansiella instrument som 
utformats för dem är vitt kända, tillgängliga och kan användas i flera, även motstridiga, 
syften för att garantera att tillgången till finansiering ligger på en korrekt nivå.

Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 239
Bilaga II, avsnitt 2, del C, GIF 1

GIF 1 skall investera i förmedlande 
riskkapitalfonder som investerar i upp till tio 
år gamla små och medelstora företag; i ett 
typiskt fall inleds investeringarna före A-
stadiet (såddfas) eller under A-stadiet (tidig 
fas) och sedan tillhandahålls 
uppföljningsinvesteringar där detta behövs. 
Den högsta samlade investeringen i en 
förmedlande riskkapitalfond skall vara 25 % 
av denna fonds totala samlade kapital eller 
upp till 50 % i fråga om nya fonder som 
förväntas få särskilt stor betydelse som 
katalysator för utvecklingen av 
riskkapitalmarknader för någon särskild 
teknik eller någon särskild region, liksom 
investeringsinstrument som förvaltas av 
företagsänglar. Den högsta samlade 
investeringen i en förmedlande 
riskkapitalfond skall vara 50 % i sådana fall 
där fondens investeringsfokus ligger på små 
och medelstora företag som arbetar med 
miljöinnovation. Minst 50 % av det kapital 
som investeras i någon fond skall 
tillhandahållas av investerare som arbetar på 
normala marknadsmässiga villkor (enligt 
den så kallade marknadsekonomiska 

GIF 1 skall investera i förmedlande 
riskkapitalfonder som investerar i upp till tio 
år gamla små och medelstora företag; i ett 
typiskt fall inleds investeringarna före A-
stadiet (såddfas) eller under A-stadiet (tidig 
fas) och sedan tillhandahålls 
uppföljningsinvesteringar där detta behövs. 
Den högsta samlade investeringen i en 
förmedlande riskkapitalfond skall vara 25 % 
av denna fonds totala samlade kapital eller 
upp till 50 % i fråga om nya fonder som 
förväntas få särskilt stor betydelse som 
katalysator för utvecklingen av 
riskkapitalmarknader för någon särskild 
teknik eller någon särskild region, liksom 
investeringsinstrument som förvaltas av 
företagsänglar. Den högsta samlade 
investeringen i en förmedlande 
riskkapitalfond skall vara 50 % i sådana fall 
där fondens investeringsfokus ligger på små 
och medelstora företag som arbetar med 
miljöinnovation. Den högsta samlade 
investeringen i en förmedlande 
riskkapitalfond skall vara 70 % i sådana 
fall där fonden investerar i upp till tre år 
gamla små och medelstora företag. Minst 
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investerarprincipen), oavsett vilken rättslig 
ställning och ägarstruktur de investerare som 
tillhandahåller denna del av kapitalet har. 
Inget åtagande i en enskild fond får 
överstiga 30 miljoner euro. GIF1 får 
saminvestera med Europeiska 
investeringsfondens egna resurser eller 
resurser som omfattas av Europeiska 
investeringsbankens mandat eller andra 
resurser som förvaltas av Europeiska 
investeringsfonden.

50 % av det kapital som investeras i någon 
fond skall tillhandahållas av investerare som 
arbetar på normala marknadsmässiga villkor 
(enligt den så kallade marknadsekonomiska 
investerarprincipen), oavsett vilken rättslig 
ställning och ägarstruktur de investerare som 
tillhandahåller denna del av kapitalet har. 
Inget åtagande i en enskild fond får 
överstiga 30 miljoner euro. GIF1 får 
saminvestera med Europeiska 
investeringsfondens egna resurser eller 
resurser som omfattas av Europeiska 
investeringsbankens mandat eller andra 
resurser som förvaltas av Europeiska 
investeringsfonden.

Or. de

Motivering

I nyetableringsfasen har risken ofta visat sig vara alltför hög för enskilda personer, vilket har 
lett till att privata investeringar har uteblivit. Därför är det nödvändigt att bevilja ett mer 
omfattande stöd (70 procent) till förmedlande riskkapitalfonder särskilt i den riskfyllda 
forsknings- och utvecklingsfasen. Denna större investering kan dock enbart försvaras på 
villkor att den gäller högst tre år gamla små och medelstora företag.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 240
Bilaga II, avsnitt 3, del C, stycke 3

Till kriterierna som rör den fjärde delen av 
garantiinstrumentet för små och medelstora 
företag (SMEG), d) värdepapperisering av 
små och medelstora företags fordringar, hör 
individuella transaktioner och transaktioner 
med flera partner, liksom transaktioner där 
flera länder ingår. Kriterierna för 
bidragsberättigande skall baseras på bästa 
marknadspraxis, särskilt när det gäller 
kreditvärdighet och riskspridning för den 
värdepapperiserade portföljen

Till kriterierna som rör den fjärde delen av 
garantiinstrumentet för små och medelstora 
företag (SMEG), d) värdepapperisering av 
små och medelstora företags fordringar, hör 
individuella transaktioner och transaktioner 
med flera partner, liksom transaktioner där 
flera länder ingår. Kriterierna för 
bidragsberättigande skall baseras på bästa 
marknadspraxis, särskilt när det gäller 
kreditvärdighet och riskspridning för den 
värdepapperiserade portföljen. Särskild
betoning skall läggas på stöd till offentliga 
system för små och medelstora företags 
värdepapperisering.
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Or. en

Motivering

Offentliga värdepapperiseringssystem har fungerat som marknadskatalysatorer genom att 
bidra till att högre värdepapperiseringsvolymer för små och medelstora företag har uppnåtts, 
eftersom sådana system vanligtvis är en förutsättning för att locka nya investerare till små 
och medelstora företags riskkapital. De kompenserar även delvis för utvecklingskostnaderna i 
samband med små och medelstora företags värdepapperisering. Följaktligen kan EU-stöd 
enligt den fjärde SMEG-delen till både nya och befintliga offentliga 
värdepapperiseringssystem visa sig vara avgörande för värdepapperiseringen av små och 
medelstora företags lån.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 241
Bilaga III, avsnitt a, strecksats 7a (ny)

– Stöd till små och medelstora företag att 
hitta och samarbeta i nätverk med större 
leverantörer både från den privata och den 
offentliga sektorn.

Or. en

Motivering

En viktig faktor i stödet till innovativa små och medelstora företag är att koppla samman dem 
med sofistikerade stora leverantörer för att stimulera efterfrågan på deras produkter och 
tjänster. EuroInfoCentren kan bidra till att skapa och upprätthålla en sådan koppling med 
hjälp av lämpliga verktyg.

Ändringsförslag från Lorenzo Cesa

Ändringsförslag 242
Bilaga III, avsnitt a, strecksats 7a (ny)

– Främjande av inrättandet av ett nätverk 
bland företag i regioner med samma typ av 
problem och utmaningar, vilket skall vara 
inriktat på att främja utbytet och 
spridningen av bästa metoder och på att 
uppmuntra samordningen och 
utvecklingen av en lämplig ekonomisk 
politik och industripolitik.
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Or. en

Motivering

I EU finns det områden med en mycket hög industriell utbyggnad som utgör grunden för EU:s 
rikedom. Även om dessa områden inte står inför en nedgång är deras konkurrenskraft 
emellertid kraftigt hotad. Det är därför som dessa områden begär att det skall utformas en 
ekonomisk politik och en industripolitik som kan bemöta deras särskilda behov. Samarbetet 
mellan företag som ligger i regioner med samma typ av problem och utmaningar behöver 
därför stärkas genom att  det t.ex. inrättas ett nätverk som är inriktat på att främja utbyte och 
spridning av bästa metoder. Nätverket skulle även fungera som ett verktyg som EU:s 
institutioner skulle kunna använda för att bedöma och mäta genomförbarheten av egna 
politiska initiativ eller lagstiftningsinitiativ.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 243
Bilaga III, avsnitt a, strecksats 7a (ny)

– Bidrag till utbildningsstöd för att 
professionalisera företagen.

Or. es

Motivering

Utöver tjänster som rör samarbete och information är det viktigt att stödja utbildning av 
företagsledningen. I en kunskapsekonomi måste det inrättas kanaler för bestående 
kommunikation och samarbete mellan aktörerna, men utbildning och kvalitet får inte förbises 
så att konkurrenskraften kan upprätthållas.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 244
Bilaga III, avsnitt a, strecksats 7a (ny)

– Främjande av inrättandet av ett nätverk 
bland företag i regioner med samma typ av 
problem och utmaningar, vilket skall vara 
inriktat på att främja utbytet och 
spridningen av bästa metoder och på att 
uppmuntra samordningen och 
utvecklingen av en lämplig ekonomisk 
politik och industripolitik.
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Or. en

Motivering

I EU finns det områden med en mycket hög industriell utbyggnad som utgör grunden för EU:s 
rikedom. Även om dessa områden inte står inför en nedgång är deras konkurrenskraft 
emellertid kraftigt hotad. Det är därför som dessa områden begär att det skall utformas en 
ekonomisk politik och en industripolitik som kan bemöta deras särskilda behov. Samarbetet 
mellan företag som ligger i regioner med samma typ av problem och utmaningar behöver 
därför stärkas genom att  det t.ex. inrättas ett nätverk som är inriktat på att främja utbyte och 
spridning av bästa metoder. Nätverket skulle även fungera som ett verktyg som EU:s 
institutioner skulle kunna använda för att bedöma och mäta genomförbarheten av egna 
politiska initiativ eller lagstiftningsinitiativ.

Ändringsförslag från Lorenzo Cesa

Ändringsförslag 245
Bilaga III, avsnitt a, strecksats 7b (nytt)

– Hjälp till små och medelstora företag att 
få bättre kunskap om finansiella 
instrument som förvaltas av EIF och EIB –
och därmed förbättra deras tillgång till 
dessa instrument – genom att uppmuntra 
nationella industri- och 
företagsorganisationer att vidta särskilda 
informations- och utbildningsåtgärder till 
förmån för sina medlemmar.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företags information och kunskap om EU:s finansiella instrument bör 
förbättras för att öka deras tillgång till och användning av dessa instrument. I detta 
sammanhang måste det erkännas att industri- och företagsorganisationer skulle kunna spela 
en nyckelroll genom att vidta särskilda informations- och/eller utbildningsåtgärder som är 
särskilt riktade till nätverket av anslutna företag.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 246
Bilaga III, avsnitt a, strecksats 7b (ny)

– Hjälp till små och medelstora företag att 
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få bättre kunskap om finansiella 
instrument som förvaltas av EIF och EIB –
och därmed förbättra deras tillgång till 
dessa instrument – genom att uppmuntra 
nationella industri- och 
företagsorganisationer att vidta särskilda 
informations- och utbildningsåtgärder till 
förmån för sina medlemmar.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företags information och kunskap om EU:s finansiella instrument bör 
förbättras för att öka deras tillgång till och användning av dessa instrument. I detta 
sammanhang måste det erkännas att industri- och företagsorganisationer skulle kunna spela 
en nyckelroll genom att vidta särskilda informations- och/eller utbildningsåtgärder som är 
särskilt riktade till nätverket av anslutna företag.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 247
Bilaga III, avsnitt b, strecksats 2

– Deltagande i spridning och utnyttjande av 
forskningsresultat.

– Deltagande i frågor som rör spridning, 
äganderätt till och utnyttjande av 
forskningsresultat.

Or. en

Motivering

Immaterialrättens huvudsakliga roll är att garantera skydd för resultaten av
FoU-investeringar som främjar tillväxt, eftersom framtida kommersiell framgång är beroende 
av att skydd kan uppnås för det hårda arbete som bedrivits under långa forskningsperioder.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 248
Bilaga III, avsnitt b, strecksats 3

– Tillhandahållande av mäklartjänster för 
teknik- och kunskapsöverföring, samt för 
partnerskapsbyggande mellan 

– Tillhandahållande av mäklartjänster för 
teknik- och kunskapsöverföring, för 
äganderättsskydd för innovationer samt för 
partnerskapsbyggande mellan 
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innovationsaktörer. innovationsaktörer.

Or. en

Motivering

Immaterialrättens huvudsakliga roll är att garantera skydd för resultaten av 
FoU-investeringar som främjar tillväxt, eftersom framtida kommersiell framgång är beroende 
av att skydd kan uppnås för det hårda arbete som bedrivits under långa forskningsperioder.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 249
Bilaga III, avsnitt b, strecksats 3

– Tillhandahållande av mäklartjänster för 
teknik- och kunskapsöverföring, samt för 
partnerskapsbyggande mellan 
innovationsaktörer.

– Tillhandahållande av mäklartjänster för 
teknik- och kunskapsöverföring, samt för 
partnerskapsbyggande mellan 
innovationsaktörer, inbegripet partnerskap 
mellan företag och utbildningsinstitut samt 
mellan den privata och den offentliga 
sektorn.

Or. en

Motivering

Genomförandeåtgärderna bör motsvara behovet av att stärka samarbetet mellan den privata 
och den offentliga sektorn samt partnerskapen mellan utbildningsinstitut och industrisektorn.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 250
Bilaga III, avsnitt b, strecksats -1 (ny)

– Stimulans av verksamhet som skapar 
synergieffekter mellan kunskapsförmedlare 
(universitet, gemenskapsprogram, etc.), 
små och medelstora företag och de 
finansiella instrumenten i både 
gemenskapsprogram och nationella 
program för forskning och utveckling, 
entreprenörskap och innovation.
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Or. en

Motivering

Det finns ett behov av synergieffekter, kunskapsskapande och samarbete mellan 
kunskapsförmedlare, små och medelstora företag och de många olika program som stöder 
entreprenörskap och innovation i små och medelstora företag.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 251
Bilaga III, avsnitt b, strecksats -1a (ny)

– Hjälp till små och medelstora företag att 
kartlägga potentialen för tillämpning av 
innovation och hitta nätverkspartner som 
kan bidra till förverkligandet av denna 
potential.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att små och medelstora företag får lämplig ledning när det gäller att kartlägga 
potentialen för tillämpning av innovation och potentiella nätverkspartner.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 252
Bilaga III, avsnitt ca (nytt)

ca) Tjänster för att uppmuntra små och 
medelstora företags deltagande i 
ramprogrammet:
– öka små och medelstora företags 
medvetande om ramprogrammet,
– hjälpa små och medelstora företag att 
kartlägga sin innovationspotential och att 
hitta nätverkspartner som kan bidra till 
förverkligandet av denna potential,
– bistå små och medelstora företag i 
förberedelsen och samordningen av 
projektförslag för ramprogrammet och för 
nationella entreprenörskaps- och 
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innovationsprogram.

Or. en

Motivering

CIP innehåller tjänster som uppmuntrar små och medelstora företag att delta i gemenskapens 
forsknings- och utvecklingsprogram. Eftersom det är små och medelstora företag som utgör 
grunden för tillväxt och sysselsättning i både gamla och nya sektorer är det viktigt att främja 
entreprenörskaps- och innovationsprogram som CIP. Det är viktigt med sådan främjande 
verksamhet för att programmen skall få effekt. Det finns ett behov av synergieffekter, 
kunskapsskapande och samarbete mellan kunskapsförmedlare och små och medelstora 
företag. Det är viktigt att små och medelstora företag får lämplig ledning när det gäller att 
kartlägga innovationspotential och nätverkspartner samt när det gäller att förbereda 
projektförslag.


