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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 10
Overweging 2

(2) Om bij te dragen tot de vergroting van 
het concurrentie- en innovatievermogen van 
de Gemeenschap, de uitbouw van de 
kennismaatschappij en een duurzame 
ontwikkeling op basis van een evenwichtige 
economische groei moet een 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (hierna 
"het kaderprogramma") worden vastgesteld.

(2) Om bij te dragen tot de vergroting van 
het concurrentie- en innovatievermogen van 
de Gemeenschap, die moet leiden tot 
maatschappelijke vooruitgang en cohesie, 
de uitbouw van de kennismaatschappij en 
een duurzame ontwikkeling op basis van een 
evenwichtige economische groei moet een 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (hierna 
"het kaderprogramma") worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

De vergroting van het concurrentie- en innovatievermogen moet ten goede komen aan de 
burgers van de Europese Unie en bijdragen tot de versterking van de maatschappelijke 
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vooruitgang en de cohesie.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 11
Overweging 3

(3) Dit is in overeenstemming met de 
mededeling van de Commissie aan de 
voorjaarsvergadering van de Europese Raad, 
getiteld "Samen werken aan 
werkgelegenheid en groei - Een nieuwe start 
voor de Lissabon-strategie". Hierin wordt 
gevraagd om maatregelen die groei en 
concurrentievermogen opleveren en het 
investeren en werken in Europa 
aantrekkelijker maken. Daarbij wordt 
herinnerd aan de noodzaak 
ondernemersinitiatieven te stimuleren, 
voldoende durfkapitaal voor de oprichting 
van bedrijven aan te trekken en een sterke 
industriële basis in Europa te behouden, 
terwijl tegelijkertijd innovatie en met name 
eco-innovatie, dat wil zeggen innovatie die 
verband houdt met of gebruik maakt van 
milieutechnologieën, de verbreiding van 
informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) en het duurzame gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen moeten worden 
bevorderd. Terwijl het 
concurrentievermogen grotendeels tot stand 
komt door een vitaal bedrijfsleven dat 
werkzaam is in een open, competitieve 
markt en gesteund wordt door de juiste 
randvoorwaarden, en met name door een 
regelgeving die innovatie begunstigt, moet 
de communautaire financiering zorgen voor 
een hefboomeffect en aanvullende 
financiering bieden wanneer er sprake is van 
een marktfalen.

(3) Dit is in overeenstemming met de 
mededeling van de Commissie aan de 
voorjaarsvergadering van de Europese Raad, 
getiteld "Samen werken aan 
werkgelegenheid en groei - Een nieuwe start 
voor de Lissabon-strategie". Hierin wordt 
gevraagd om maatregelen die groei en 
concurrentievermogen opleveren en het 
investeren en werken in Europa 
aantrekkelijker maken. Daarbij wordt 
herinnerd aan de noodzaak 
ondernemersinitiatieven te stimuleren, meer 
banen te scheppen en de kwaliteit van de 
werkgelegenheid te verbeteren, voldoende 
durfkapitaal voor de oprichting van 
bedrijven aan te trekken en een sterke 
industriële basis in Europa te behouden, 
terwijl tegelijkertijd innovatie en met name 
eco-innovatie, dat wil zeggen innovatie die 
verband houdt met of gebruik maakt van 
milieutechnologieën, de verbreiding van 
informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) en het duurzame gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen moeten worden 
bevorderd. Terwijl het 
concurrentievermogen grotendeels tot stand 
komt door een vitaal bedrijfsleven dat 
werkzaam is in een open, competitieve, non-
discriminatoire markt en gesteund wordt 
door de juiste randvoorwaarden, en met 
name door een regelgeving die innovatie 
begunstigt, moet de communautaire 
financiering zorgen voor een hefboomeffect 
en aanvullende financiering bieden wanneer 
er sprake is van een marktfalen.

Or. en
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Motivering

Het stichten van nieuwe bedrijven en de versterking van de ondernemersgeest moet niet 
alleen bijdragen aan het scheppen van meer banen op de arbeidsmarkt maar ook tot 
verbetering van de kwaliteit van bestaande werkgelegenheid. Voorts is een markt die vrij is 
van iedere vorm van discriminatie van essentieel belang voor concurrentiekracht en groei.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) In alle programma's en activiteiten 
die binnen het kaderprogramma worden 
uitgevoerd dient rekening te worden 
gehouden met de genderdimensie en de 
gendergelijkheid.

Or. en

Motivering

In alle activiteiten en specifieke programma's van het kaderprogramma moeten 
genderdimensie en gendergelijkheid een rol spelen, zodat een volledige en effectieve 
participatie van vrouwen mogelijk is.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 13
Overweging 12

(12) Het kaderprogramma en de specifieke 
programma's moeten regelmatig worden 
gecontroleerd en geëvalueerd, zodat ze in 
voorkomend geval kunnen worden 
aangepast.

(12) Het kaderprogramma en de specifieke 
programma's moeten regelmatig worden 
gecontroleerd en geëvalueerd, zodat ze in 
voorkomend geval kunnen worden 
aangepast. Waar mogelijk wordt in 
evaluatieverslagen onderzoek gedaan naar 
de genderdimensie en de naleving van het 
non-discriminatiebeginsel in de 
programma-activiteiten.

Or. en
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Motivering

De evaluatie van de genderdimensie en de naleving van het non-discriminatiebeginsel is van 
essentieel belang om ervoor te zorgen dat niemand van participatie in de programma's 
uitgesloten is.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
Overweging 14

(14) De groei en het concurrentievermogen 
van ondernemingen in de industrie en de 
dienstensector hangen af van hun vermogen 
zich snel aan veranderingen aan te passen en 
hun innovatieve potentieel te exploiteren. 
Dit geldt voor alle ondernemingen, ongeacht 
hun omvang, maar in het bijzonder voor 
kleinere ondernemingen. Het is daarom 
gepast een specifiek programma, getiteld 
"Programma voor ondernemerschap en 
innovatie", vast te stellen.

(14) De groei en het concurrentievermogen 
van ondernemingen in de industrie en de 
dienstensector hangen af van hun vermogen 
zich snel aan veranderingen aan te passen en 
hun innovatieve potentieel te exploiteren, 
alsmede het potentieel van al hun 
werknemers zonder uitzondering te 
vergroten. Dit geldt voor alle 
ondernemingen, ongeacht hun omvang, maar 
in het bijzonder voor kleinere 
ondernemingen. Het is daarom gepast een 
specifiek programma, getiteld "Programma 
voor ondernemerschap en innovatie", vast te 
stellen.

Or. en

Motivering

Het effectief benutten van het potentieel van alle werknemers is noodzakelijk voor het 
concurrentie- en aanpassingsvermogen van ondernemingen. 

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 15
Overweging 18

(18) Het Europees Investeringsfonds (EIF) is 
het gespecialiseerde 
Gemeenschapsinstrument dat durfkapitaal en 
garantie-instrumenten voor het MKB 
beschikbaar stelt. Het draagt bij tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Gemeenschap, onder meer waar het gaat 

(18) Het Europees Investeringsfonds (EIF) is 
het gespecialiseerde 
Gemeenschapsinstrument dat durfkapitaal en 
garantie-instrumenten voor het MKB 
beschikbaar stelt. Het draagt bij tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Gemeenschap, onder meer waar het gaat 
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om de kennismaatschappij, innovatie, groei, 
werkgelegenheid en de bevordering van een 
ondernemingszin. Het EIF zorgt voor de 
noodzakelijke continuïteit in het beheer van 
Gemeenschapsprogramma's en heeft daarbij 
veel ervaring opgedaan. Dat het EIF namens 
de Commissie communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
beheert, wordt dan ook door onafhankelijke 
deskundigen als een goede werkwijze 
beschouwd. Het EIF is ook deskundig op het 
gebied van de ondersteuning van nieuwe, op 
publiek-private samenwerking gebaseerde 
acties van de lidstaten, die ten doel hebben 
op de kapitaalmarkten risicovolle 
investeringen aan te trekken ten behoeve van 
innovatieve kleine bedrijven.

om de kennismaatschappij, innovatie, groei, 
werkgelegenheid en de bevordering van een 
ondernemingszin. Het EIF zorgt voor de 
noodzakelijke continuïteit in het beheer van 
Gemeenschapsprogramma's en heeft daarbij 
veel ervaring opgedaan. Dat het EIF namens 
de Commissie communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
beheert, wordt dan ook door onafhankelijke 
deskundigen als een goede werkwijze 
beschouwd. Het EIF is ook deskundig op het 
gebied van de ondersteuning van nieuwe, op 
publiek-private samenwerking gebaseerde 
acties van de lidstaten, die ten doel hebben 
op de kapitaalmarkten risicovolle 
investeringen aan te trekken ten behoeve van 
innovatieve kleine bedrijven en faciliteiten 
te creëren voor micro-financiering ten 
behoeve van flexibele vormen van 
familiebedrijven of door vrouwen geleide 
bedrijven die innovatieve technologie
toepassen.

Or. en

Motivering

De moeilijke toegang tot passende financieringsvormen wordt vaak genoemd als belangrijkste 
hinderpaal voor concurrentiekracht en innovatie, met name bij kleine familiebedrijven of 
door vrouwen geleide bedrijven.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 16
Overweging 21

(21) De Gemeenschap moet zich voorzien 
van een degelijke analytische basis ter 
ondersteuning van de beleidsvorming op het 
gebied van het MKB, ondernemerschap, 
innovatie en het concurrentievermogen in de 
industrie. Die basis moet een toegevoegde
waarde leveren aan de informatie die op 
nationaal niveau op deze gebieden 
beschikbaar is. De Gemeenschap moet 
zorgen voor de gemeenschappelijke 

(21) De Gemeenschap moet zich voorzien 
van een degelijke analytische basis ter 
ondersteuning van de beleidsvorming op het 
gebied van het MKB, ondernemerschap, 
innovatie en het concurrentievermogen in de 
industrie. Die basis moet een toegevoegde 
waarde leveren aan de informatie die op 
nationaal niveau op deze gebieden 
beschikbaar is. De Gemeenschap moet 
zorgen voor de gemeenschappelijke 
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ontwikkeling van 
concurrentievermogenstrategieën voor de 
industrie en de dienstensector en voor de 
bevordering van beste werkwijzen met 
betrekking tot het ondernemingsklimaat en 
de ondernemingscultuur, met inbegrip van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 
Ook moet zij de opkomst van jonge 
ondernemers bevorderen.

ontwikkeling van 
concurrentievermogenstrategieën voor de 
industrie en de dienstensector en voor de 
bevordering van beste werkwijzen en 
uitwisseling van ervaring met betrekking 
tot het ondernemingsklimaat en voor de 
continue stijging van het onderwijsniveau 
met het doel om, onder andere, de opkomst 
van jonge ondernemers te bevorderen en
een ondernemingscultuur voor zowel 
mannen als vrouwen te ontwikkelen, met 
inbegrip van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen dat gebaseerd  is op het 
beginsel van gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen, op het punt van opleiding, 
werkgelegenheid en levenslang leren. 

Or. en

Motivering

De beginselen van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen moeten in 
acht genomen worden in elk beleid en elke strategie, die gericht zijn op 
concurrentievermogen, innovatie, en ondernemerschap in de sectoren industrie en 
dienstverlening. 

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
Overweging 27

(27) ICT is de ruggengraat van de 
kenniseconomie. Zij neemt ongeveer de helft 
van de productiviteitsgroei in moderne 
economieën voor haar rekening en biedt 
unieke oplossingen voor de belangrijkste 
maatschappelijke uitdagingen. De 
verbetering van diensten van de 
overheidssector en van algemeen belang 
moet plaatsvinden in nauwe samenwerking 
met de desbetreffende communautaire 
beleidsgebieden van de Gemeenschap, zoals 
gezondheidszorg, onderwijs en opleiding, 
milieu, vervoer, ontwikkeling van de interne 
markt en mededinging.

(27) ICT is de ruggengraat van de 
kenniseconomie. Zij neemt ongeveer de helft 
van de productiviteitsgroei in moderne 
economieën voor haar rekening en biedt 
unieke oplossingen voor de belangrijkste 
maatschappelijke uitdagingen. De 
verbetering van diensten van de 
overheidssector en van algemeen belang 
moet plaatsvinden in nauwe samenwerking 
met de desbetreffende communautaire 
beleidsgebieden van de Gemeenschap, zoals 
gezondheidszorg, kinderverzorging en zorg 
voor zorgbehoevenden, onderwijs en 
opleiding, milieu, vervoer, ontwikkeling van 
de interne markt en mededinging.
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Or. en

Motivering

Kinderen en zorgbehoevenden hebben bijzondere dienstverlening nodig , die dan ook 
verbeterd moet worden.  

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 18
Overweging 28

(28) De toepassing en het beste gebruik van 
oplossingen op basis van innovatieve ICT 
moeten worden gestimuleerd, met name 
wanneer het gaat om diensten van openbaar 
belang. De ondersteuning door de 
Gemeenschap moet ook de coördinatie en de 
uitvoering van acties voor de ontwikkeling 
van de informatiemaatschappij in de 
lidstaten vergemakkelijken.

(28) De toepassing en het beste gebruik van 
oplossingen op basis van innovatieve ICT 
moeten worden gestimuleerd, met name 
wanneer het gaat om diensten van openbaar 
belang. De ondersteuning door de 
Gemeenschap moet ook de coördinatie en de 
uitvoering van acties voor de ontwikkeling 
van de open informatiemaatschappij in de 
lidstaten vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie met de artikelen 2, 26 en 29 van het voorstel.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Artikel 8, lid 2, alinea 1

2. Het kaderprogramma en zijn specifieke 
programma's zijn het onderwerp van 
tussentijdse en eindevaluaties, waarbij 
onderwerpen als de relevantie, coherentie en 
synergieën, doeltreffendheid, efficiëntie, 
duurzaamheid en nut worden behandeld.

2. Het kaderprogramma en zijn specifieke 
programma's zijn het onderwerp van 
tussentijdse en eindevaluaties, waarbij 
onderwerpen als de relevantie, coherentie en 
synergieën, doeltreffendheid, efficiëntie, 
duurzaamheid en nut worden behandeld.
Waar mogelijk wordt in evaluatieverslagen 
onderzoek gedaan naar de genderdimensie 
en de naleving van het non-
discriminatiebeginsel in de programma-
activiteiten.
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Or. en

Motivering

Zie amendement 13.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 20
Artikel 10, lid 2, letter a)

a) toegang tot financiering voor de start en 
groei van MKB-bedrijven en de investering 
in innoverende activiteiten, met inbegrip van 
eco-innovatie;

a) toegang tot financiering, ook voor jonge 
mannelijke en vrouwelijke ondernemers, 
voor de start en groei van MKB-bedrijven en 
de investering in innoverende activiteiten, 
met inbegrip van eco-innovatie;

Or. en

Motivering

Het ondernemerschap van jonge mensen moet worden aangemoedigd, bijvoorbeeld door 
middel van gelijke toegang tot financiering voor de start van hun bedrijven.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Artikel 29, letter c)

c) verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en 
beschikbaarheid van elektronische diensten 
van openbaar belang en ter bevordering van 
de participatie door middel van ICT, met 
inbegrip van interoperabele, pan-Europese 
of grensoverschrijdende overheidsdiensten, 
alsmede de ontwikkeling van bouwstenen 
van gemeenschappelijk belang en de 
uitwisseling van goede werkwijzen.

c) verbetering van de toegang, de kwaliteit, 
efficiëntie en beschikbaarheid van 
elektronische diensten van openbaar belang 
en ter bevordering van de participatie door 
middel van ICT, met inbegrip van 
interoperabele, pan-Europese of 
grensoverschrijdende overheidsdiensten, 
alsmede de ontwikkeling van bouwstenen 
van gemeenschappelijk belang en de 
uitwisseling van goede werkwijzen.

Or. en

Motivering

De toegang tot electronische diensten op het terrein van de publieke dienstverlening moet 
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eveneens worden verbeterd om te voorkomen dat sommigen van deze publieke dienstverlening 
worden uitgesloten omdat ze geen toegang hebben tot electronische diensten.  


