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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 10
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, 
vilket skulle leda till sociala framsteg och 
sammanhållning, kunskapssamhällets 
utveckling och en hållbar utveckling baserad 
på balanserad ekonomisk tillväxt bör ett 
ramprogram för konkurrenskraft och 
innovation (nedan kallat ramprogrammet) 
inrättas.

Or. en

Motivering

Ökad konkurrenskraft och innovationskapacitet bör gynna medborgarna i Europeiska 
unionen och bidra till sociala framsteg och sammanhållning.



PE 367.840v01-00 2/8 AM\597015SV.doc

SV

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 11
Skäl 3

(3) Detta stämmer överens med 
kommissionens meddelande till Europeiska 
rådets vårmöte ”Att arbeta tillsammans för 
tillväxt och sysselsättning – Nystart för 
Lissabonstrategin”, i vilket det å ena sidan 
efterlyses åtgärder som genererar tillväxt 
och konkurrenskraft och som gör Europa till 
en mer attraktiv plats för investeringar och 
arbete och å andra sidan erinras om att 
entreprenörinitiativ måste stimuleras, 
tillräckligt med riskkapital attraheras för att 
företag skall kunna etableras och en stark 
industriell bas bevaras samtidigt som man 
bör främja innovation, främst 
miljöinnovation (innovation som avser eller 
använder miljöteknik), användning av 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT) och en hållbar resursanvändning. 
Medan konkurrenskraften i stor utsträckning 
drivs av ett dynamiskt näringsliv som verkar 
på öppna och konkurrenskraftiga marknader 
och stöds av de rätta ramvillkoren, främst ett 
regelverk som befrämjar innovation, måste 
gemenskapens finansiering ha en 
hävstångseffekt och ge kompletterande stöd 
i de situationer då marknaden misslyckas.

(3) Detta stämmer överens med 
kommissionens meddelande till Europeiska 
rådets vårmöte ”Att arbeta tillsammans för 
tillväxt och sysselsättning – Nystart för 
Lissabonstrategin”, i vilket det å ena sidan 
efterlyses åtgärder som genererar tillväxt 
och konkurrenskraft och som gör Europa till 
en mer attraktiv plats för investeringar och 
arbete och å andra sidan erinras om att 
entreprenörinitiativ måste stimuleras, antalet 
arbetstillfällen ökas och arbetenas kvalitet 
förbättras, tillräckligt med riskkapital 
attraheras för att företag skall kunna 
etableras och en stark industriell bas bevaras 
samtidigt som man bör främja innovation, 
främst miljöinnovation (innovation som 
avser eller använder miljöteknik), 
användning av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och en hållbar 
resursanvändning. Medan konkurrenskraften 
i stor utsträckning drivs av ett dynamiskt 
näringsliv som verkar på öppna,
konkurrenskraftiga och icke-
diskriminerande marknader och stöds av de 
rätta ramvillkoren, främst ett regelverk som 
befrämjar innovation, måste gemenskapens 
finansiering ha en hävstångseffekt och ge 
kompletterande stöd i de situationer då 
marknaden misslyckas.

Or. en

Motivering

Inrättandet av fler företag och stimulans av företagarandan bör inte bara bidra till att det 
skapas fler arbetstillfällen på marknaden utan också till att de arbeten som finns förbättras. 
En marknad utan några former av diskriminering är dessutom en grundläggande faktor för 
konkurrenskraft och tillväxt.
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 12
Skäl 7a (nytt)

(7a) Jämställdhetsaspekten och 
jämställdhet mellan könen bör beaktas i 
alla program och all verksamhet som 
omfattas av ramprogrammet.

Or. en

Motivering

Man bör ta hänsyn till jämställdhetsaspekten i all verksamhet och alla särskilda program som 
ingår i ramprogrammet för att se till att kvinnor kan delta fullt ut och effektivt.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 13
Skäl 12

(12) Ramprogrammet och de särskilda 
programmen bör övervakas och utvärderas 
regelbundet så att justeringar kan göras.

(12) Ramprogrammet och de särskilda 
programmen bör övervakas och utvärderas 
regelbundet så att justeringar kan göras. När 
det är möjligt kommer 
jämställdhetsaspekten och respekten för 
principen om icke-diskriminering i 
programverksamheten att granskas i 
utvärderingsrapporter.

Or. en

Motivering

En utvärdering av jämställdhetsaspekten och respekten för principen om icke-diskriminering 
är av grundläggande vikt om man skall kunna garantera att programmet är öppet för alla och 
att ingen utestängs.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 14
Skäl 14

(14) Företagens tillväxt och konkurrenskraft (14) Företagens tillväxt och konkurrenskraft 
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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.

inom industri- och tjänstesektorerna beror på 
deras förmåga att anpassa sig snabbt till 
förändringar och utnyttja sin innovativa 
potential samt potentialen hos sin 
arbetskraft, utan diskriminering. 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.

Or. en

Motivering

Ett effektivt utnyttjande av potentialen hos alla arbetstagare är nödvändigt om företagen skall 
bli konkurrenskraftiga och kunna anpassa sig till förändringar.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 15
Skäl 18

(18) Europeiska investeringsfonden (EIF) är 
gemenskapens specialverktyg för riskkapital 
och garantiinstrument till de små och 
medelstora företagen. Den bidrar till att 
uppnå gemenskapens mål, bl.a.. ett 
kunskapsbaserat samhälle, innovation, 
tillväxt, sysselsättning och främjande av 
företagaranda. EIF är garant för den 
nödvändiga kontinuiteten i förvaltningen av 
gemenskapens program och har omfattande 
erfarenheter på området. EIF:s sätt att på 
kommissionens vägnar förvalta 
gemenskapens finansiella instrument som 
riktar sig till de små och medelstora 
företagen har därför lovordats i opartiska 
bedömningar. EIF har också expertis för att 
ge stöd till ny verksamhet som dels baseras 
på offentlig-privata partnerskap som startas 
av medlemsstaterna, dels syftar till att locka 
till sig högriskinvesteringar från 
kapitalmarknaderna för att främja innovativa 
småföretag.

(18) Europeiska investeringsfonden (EIF) är 
gemenskapens specialverktyg för riskkapital 
och garantiinstrument till de små och 
medelstora företagen. Den bidrar till att 
uppnå gemenskapens mål, bl.a.. ett 
kunskapsbaserat samhälle, innovation, 
tillväxt, sysselsättning och främjande av 
företagaranda. EIF är garant för den 
nödvändiga kontinuiteten i förvaltningen av 
gemenskapens program och har omfattande 
erfarenheter på området. EIF:s sätt att på 
kommissionens vägnar förvalta 
gemenskapens finansiella instrument som 
riktar sig till de små och medelstora 
företagen har därför lovordats i opartiska 
bedömningar. EIF har också expertis för att 
ge stöd till ny verksamhet som dels baseras 
på offentlig-privata partnerskap som startas 
av medlemsstaterna, dels syftar till att locka 
till sig högriskinvesteringar från 
kapitalmarknaderna för att främja innovativa 
småföretag och skapa möjligheter till 
mikrofinansiering för flexibla former av 
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familjeföretag och kvinnoledda företag som 
använder innovativa teknikformer.

Or. en

Motivering

Svårigheten att få tillgång till lämpliga former av finansiering anges ofta vara det största 
hindret för konkurrenskraft och innovation, framför allt för små och medelstora företag samt 
små familjeföretag och kvinnoföretag.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 16
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 
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.

(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 
främjande av goda erfarenheter och 
erfarenhetsutbyte vad gäller företagsmiljö 
samt för en kontinuerlig uppgradering av 
arbetstagarnas utbildningsnivå med målet 
att bland annat främja etablering av unga 
entreprenörer, utveckla en företagskultur 
för både kvinnor och män samt främja 
företagens sociala ansvar på grundval av 
principen om lika möjligheter för och lika 
behandling av kvinnor och män i fråga om 
utbildning, anställning och livslångt 
lärande.

Or. en

Motivering

Principen om lika möjligheter för och lika behandling av kvinnor och män bör införlivas med 
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all politik och all strategi som rör konkurrenskraft, innovation och entreprenörskap inom 
industri- och tjänstesektorerna.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 17
Skäl 27

(27) IKT är ryggraden i kunskapsekonomin. 
Den svarar för ungefär hälften av 
produktivitetstillväxten i dagens ekonomi 
och tillhandahåller unika lösningar på 
viktiga samhälleliga utmaningar. En 
förbättrad offentlig sektor och bättre tjänster 
av allmänt intresse måste skapas i nära 
anslutning till den relevanta 
gemenskapspolitiken, t.ex. på områdena 
folkhälsa, utbildning, miljö, transporter, den 
inre marknadens utveckling och konkurrens.

(27) IKT är ryggraden i kunskapsekonomin. 
Den svarar för ungefär hälften av 
produktivitetstillväxten i dagens ekonomi 
och tillhandahåller unika lösningar på 
viktiga samhälleliga utmaningar. En 
förbättrad offentlig sektor och bättre tjänster 
av allmänt intresse måste skapas i nära 
anslutning till den relevanta 
gemenskapspolitiken, t.ex. på områdena 
folkhälsa, barnomsorg och vård av 
anhöriga, utbildning, miljö, transporter, den 
inre marknadens utveckling och konkurrens.

Or. en

Motivering

Barn och anhöriga kräver särskilda tjänster som behöver förbättras.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 18
Skäl 28

(28) Spridning och god användning av 
innovativa IKT-baserade lösningar bör 
stimuleras, i synnerhet vad gäller tjänster 
inom områden av allmänt intresse. 
Gemenskapens stöd bör också underlätta 
samordningen och tillämpningen av åtgärder 
för att utveckla informationssamhället i 
medlemsstaterna.

(28) Spridning och god användning av 
innovativa IKT-baserade lösningar bör 
stimuleras, i synnerhet vad gäller tjänster 
inom områden av allmänt intresse.
Gemenskapens stöd bör också underlätta 
samordningen och tillämpningen av åtgärder 
för att utveckla ett informationssamhälle 
för alla i medlemsstaterna.

Or. en
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Motivering

För överensstämmelse med artiklarna 2, 26 och 29 i förslaget.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 19
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, genomslagskraft, 
effektivitet, hållbarhet och nytta. När det är 
möjligt kommer jämställdhetsaspekten och 
respekten för principen om icke-
diskriminering i programverksamheten att 
granskas i dessa utvärderingsrapporter.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 13.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 20
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, inbegripet både 
kvinnliga och manliga unga entreprenörer,
i nyetablerings- och tillväxtfasen och 
investeringar i innovationsverksamhet, 
däribland miljöinnovation.

Or. en

Motivering

Unga människors entreprenörskap bör uppmuntras också genom att de ges samma
möjligheter att finansiera nyetableringen av sina företag.
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 21
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 tillgängligheten, 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.

Or. en

Motivering

Tillgång till elektroniska tjänster på områden av allmänt intresse bör också förbättras för att 
man skall undvika att vissa människor utestängs från dessa offentliga tjänster på grund av att 
de inte har tillgång till elektroniska tjänster.


