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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 10
Betragtning 2

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

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

Or. en

Begrundelse

Fremme af konkurrenceevnen og innovationskapaciteten bør være til gavn for Den 
Europæiske Unions borgere og bidrage til en forbedring af  sociale fremskridt og  
samhørighed.
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 11
Betragtning 3

(3) Dette er i overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse til forårets 
Europæiske Råd ”Vækst og beskæftigelse: 
en fælles opgave - Et nyt afsæt for Lissabon-
strategien”, som opfordrer til en indsats for 
at fremme vækst og konkurrenceevne og for 
at gøre Europa til et mere attraktivt sted at 
investere og arbejde, og i hvilken det igen 
anføres, at iværksætterinitiativer skal 
stimuleres, at tilstrækkelig risikovillig 
kapital skal tiltrækkes til nystartede 
virksomheder, og at der skal opretholdes et 
stærkt europæisk industrielt grundlag, mens 
innovation og især økoinnovation, dvs. 
innovation der er relateret til eller anvender 
miljøteknologi, indførelse af informations-
og kommunikationsteknologi (IKT) og en 
bæredygtig anvendelse af ressourcer bør 
fremmes. Mens konkurrenceevne i vid 
udstrækning frembringes af et dynamisk 
erhvervsliv i åbne markeder med 
konkurrence og understøttet af de rette 
rammebetingelser, især af 
innovationsfremmende regler og 
bestemmelser, har finansiering fra 
Fællesskabets side en rolle at spille med 
hensyn til at virke som katalysator for støtte 
og med hensyn til at tilbyde 
komplementerende finansiering for at tackle 
situationer, hvor markedet svigter.

(3) Dette er i overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse til forårets 
Europæiske Råd ”Vækst og beskæftigelse: 
en fælles opgave - Et nyt afsæt for Lissabon-
strategien”, som opfordrer til en indsats for 
at fremme vækst og konkurrenceevne og for 
at gøre Europa til et mere attraktivt sted at 
investere og arbejde, og i hvilken det igen 
anføres, at iværksætterinitiativer skal 
stimuleres, at antallet af arbejdspladser 
skal øges og deres kvalitet forbedres, at 
tilstrækkelig risikovillig kapital skal 
tiltrækkes til nystartede virksomheder, og at 
der skal opretholdes et stærkt europæisk 
industrielt grundlag, mens innovation og 
især økoinnovation, dvs. innovation der er 
relateret til eller anvender miljøteknologi, 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) og en 
bæredygtig anvendelse af ressourcer bør 
fremmes. Mens konkurrenceevne i vid 
udstrækning frembringes af et dynamisk 
erhvervsliv i åbne ikke-diskriminerende
markeder med konkurrence og understøttet 
af de rette rammebetingelser, især af 
innovationsfremmende regler og 
bestemmelser, har finansiering fra 
Fællesskabets side en rolle at spille med 
hensyn til at virke som katalysator for støtte 
og med hensyn til at tilbyde 
komplementerende finansiering for at tackle 
situationer, hvor markedet svigter.

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af flere virksomheder og styrkelse af iværksætterånden bør ikke alene bidrage til  
at udvikle arbejdspladser på markedet, men også til at forbedre de allerede eksisterende.
Endvidere er et marked uden nogen form for diskriminering vigtig for konkurrenceevne og 
vækst.
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 12
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Der bør tages hensyn til 
kønsdimensionen og lige muligheder for 
mænd og kvinder i alle programmer og 
aktiviteter, der er omfattet af 
rammeprogrammet.

Or. en

Begrundelse

Alle aktiviteter og særprogrammer, der er omfattet af rammeprogrammet, børe tage hensyn til 
kønsdimensionen og lige muligheder for mænd og kvinder for at gøre det muligt for kvinder at 
deltage fuldt ud og på effektiv vis.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 13
Betragtning 12

(12) Rammeprogrammet og 
særprogrammerne bør overvåges og 
evalueres regelmæssigt for at give mulighed
for tilpasninger.

(12) Rammeprogrammet og 
særprogrammerne bør overvåges og 
evalueres regelmæssigt for at give mulighed 
for tilpasninger. Om muligt foretages der i  
evalueringsrapporterne en undersøgelse af 
kønsdimensionen og respekten for 
princippet om ikke-forskelsbehandling i 
programaktiviteterne.  

Or. en

Begrundelse

Evaluering af kønsdimensionen og respekten for princippet om ikke-forskelsbehandling er af 
grundlæggende betydning for at sikre, at deltagelsen i programmet er åben for alle uden 
undtagelse.
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 14
Betragtning 14

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

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

Or. en

Begrundelse

En effektiv udnyttelse af alle arbejdstageres potentiale er nødvendig for, at virksomhederne 
kan konkurrere og tilpasse sig ændringer.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 15
Betragtning 18

(18) Den Europæiske Investeringsfond (EIF) 
er Fællesskabets specialiserede middel til 
fremskaffelse af risikovillig kapital og 
garantiinstrumenter for SMV’er. Den 
bidrager til opfyldelsen af Fællesskabets 
mål, herunder et videnbaseret samfund, 
innovation, vækst, beskæftigelse og fremme 
af iværksætterånd. EIF sikrer den 
nødvendige kontinuitet i forvaltningen af 
Fællesskabets programmer og har opbygget 
stor erfaring heri. EIF’s forvaltning af
Fællesskabets finansielle instrumenter for 
SMV’er på Kommissionens vegne er således 
i uafhængige evalueringer blevet 
karakteriseret som god praksis. EIF besidder 
også den nødvendige ekspertise til at støtte 
aktioner baseret på partnerskaber mellem det 
offentlige og det private, iværksat af 

(18) Den Europæiske Investeringsfond (EIF) 
er Fællesskabets specialiserede middel til 
fremskaffelse af risikovillig kapital og 
garantiinstrumenter for SMV’er. Den 
bidrager til opfyldelsen af Fællesskabets 
mål, herunder et videnbaseret samfund, 
innovation, vækst, beskæftigelse og fremme 
af iværksætterånd. EIF sikrer den 
nødvendige kontinuitet i forvaltningen af 
Fællesskabets programmer og har opbygget 
stor erfaring heri. EIF’s forvaltning af 
Fællesskabets finansielle instrumenter for 
SMV’er på Kommissionens vegne er således 
i uafhængige evalueringer blevet 
karakteriseret som god praksis. EIF besidder 
også den nødvendige ekspertise til at støtte 
aktioner baseret på partnerskaber mellem det 
offentlige og det private, iværksat af 
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medlemsstaterne, med det formål at 
tiltrække høj-risiko investeringer fra 
kapitalmarkederne til fordel for innovative 
små virksomheder.

medlemsstaterne, med det formål at 
tiltrække høj-risiko investeringer fra 
kapitalmarkederne til fordel for innovative 
små virksomheder og skabe muligheder for 
mikrofinansiering af fleksible former for 
virksomheder, der drives af familier og 
kvinder og anvender innovative former for 
teknologi.

Or. en

Begrundelse

Vanskeligheden ved adgang til hensigtsmæssige former for finansiering nævnes ofte som den 
vigtigste hindring for konkurrenceevne og innovation, især for SMV'er og små virksomheder, 
der drives af familier og kvinder.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 16
Betragtning 21

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

(21) Fællesskabet skal skaffe sig et sundt 
analytisk grundlag til støtte for dets politik 
på områderne SMV'er, iværksætterånd, 
innovation og konkurrenceevne i 
industrisektorerne. Et sådant grundlag bør 
tilføre merværdi til de oplysninger, der er til 
rådighed på nationalt niveau inden for disse 
områder. Fællesskabet bør sørge for en 
fælles udvikling af 
konkurrenceevnestrategier for industri- og 
tjenesteydelsessektorerne og for fremme af 
bedste praksis praksis og udnyttelse af
erfaringer i relation til et iværksættermiljø, 
en kontinuerlig opgradering af 
arbejdstagernes uddannelsesniveau, bl.a. 
med henblik på forbedring af   
etableringsmulighederne for unge 
iværksættere, udvikling af en 
iværksætterkultur for både mænd og 
kvinder og fremme af virksomhedernes 
sociale ansvar på grundlag af princippet 
om lige muligheder for og ligebehandling 
af mænd og kvinder med hensyn til 
uddannelse, beskæftigelse og livslang 
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læring.

Or. en

Begrundelse

Principperne om lige muligheder for og ligebehandling af  mænd og kvinder bør indgå i alle 
politikker og strategier vedrørende konkurrenceevne, innovation og iværkætterkultur inden 
for områderne industri og tjenesteydelser.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 17
Betragtning 27

(27) IKT er rygraden i videnøkonomien. 
IKT tegner sig for ca. halvdelen af 
produktivitetsvæksten i moderne økonomier
og skaber enestående løsninger til tackling af 
de vigtigste samfundsproblemer. 
Forbedringen af offentlige tjenester og 
forsyningspligtydelser skal gennemføres i 
tæt samarbejde med de relevante 
fællesskabspolitikker, f.eks. inden for 
områderne folkesundhed, uddannelse, miljø, 
transport samt udvikling og konkurrence i 
det indre marked.

(27) IKT er rygraden i videnøkonomien. 
IKT tegner sig for ca. halvdelen af 
produktivitetsvæksten i moderne økonomier
og skaber enestående løsninger til tackling af 
de vigtigste samfundsproblemer. 
Forbedringen af offentlige tjenester og 
forsyningspligtydelser skal gennemføres i 
tæt samarbejde med de relevante 
fællesskabspolitikker, f.eks. inden for 
områderne folkesundhed, pasning og 
omsorg for børn og andre afhængige 
personer, uddannelse, miljø, transport samt 
udvikling og konkurrence i det indre 
marked.

Or. en

Begrundelse

Børn og afhængige personer har behov for særlige tjenester, som må forbedres.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 18
Betragtning 28

(28) Udbredelse og optimal anvendelse af 
innovative IKT-baserede løsninger bør 
stimuleres, især for tjenester inden for 
områder af offentlig interesse. 

(28) Udbredelse og optimal anvendelse af 
innovative IKT-baserede løsninger bør 
stimuleres, især for tjenester inden for 
områder af offentlig interesse. 
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Fællesskabsstøtte bør også fremme 
koordineringen og gennemførelsen af 
aktioner til udvikling af 
informationssamfundet i alle 
medlemsstaterne.

Fællesskabsstøtte bør også fremme 
koordineringen og gennemførelsen af 
aktioner til udvikling af et inklusivt 
informationssamfund i alle 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på overensstemmelse med artikel 2, 26 og 29 i forslaget.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 19
Artikel 8, stk. 2, afsnit 1

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

2. Der foretages midtvejs- og 
slutevalueringer af rammeprogrammet og 
særprogrammerne, i hvilke bl.a. relevans, 
kohærens og synergieffekter, effektivitet, 
nyttevirkning, bæredygtighed og 
anvendelighed undersøges. Om muligt 
foretages der i sådanne evalueringer en 
undersøgelse af kønsdimensionen og 
respekten for princippet om ikke-
forskelsbehandling i programaktiviteterne. 

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 13.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 20
Artikel 10, stk. 2, litra a

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

a) adgang til finansiering, herunder adgang 
for unge iværksættere, både mænd og 
kvinder, for SMV'er i opstart- og vækstfasen 
og investering i innovationsaktiviteter, 
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økoinnovation herunder økoinnovation

Or. en

Begrundelse

Unge menneskers iværksætterånd bør fremmes, herunder lige adgang til finansiering  i 
opstarten af deres virksomheder.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 21
Artikel 29, litra c

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

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

Or. en

Begrundelse

Adgangen til elektroniske tjenester på områder af offentlig interesse bør også forbedres for at 
undgå, at nogle personer udelukkes fra disse offentlige tjenester, fordi de ikke har adgang til 
elektroniske tjenester.


