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Error! Unknown switch argument.

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et rammeprogram for 
konkurrenceevne og innovation (2007-2013)
(KOM(2005)0121 – C6–0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0121)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 156 og 157, stk. 3, og artikel 175, stk. 1, (C6-0098/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi samt 
udtalelserne fra Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Udvalget om 
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, Økonomi- og Valutaudvalget og Budgetudvalget (A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 1, stk. 2

2. Rammeprogrammet har til formål at styrke 
den konkurrence- og innovationsevne, som 
Fællesskabet har i sin egenskab af et 
avanceret vidensamfund, hvor bæredygtig 
udvikling er baseret på en afbalanceret
økonomisk vækst og en social 
markedsøkonomi med høj konkurrenceevne 
og et højt niveau for beskyttelse og 
forbedring af miljøkvaliteten.

2. Rammeprogrammet har til formål at styrke 
den konkurrence- og innovationsevne, som 
Fællesskabet har i sin egenskab af et 
avanceret vidensamfund, hvor bæredygtig 
udvikling er baseret på en robust økonomisk 
vækst og en social markedsøkonomi med 
tilstrækkelig konkurrenceevne og en høj 
miljøkvalitet på basis af konceptet om 
bæredygtig udvikling. Der lægges særlig 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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vægt på at støtte små og mellemstore 
virksomheder og på en innovativ udnyttelse 
af forskningsresultater.

Begrundelse

I en periode, hvor Europa generelt befinder sig i en vækstkrise, må en robust vækst være 
målet for alle bestræbelser. Med betegnelser som "høj" og "forbedret" sættes der 
spørgsmålstegn ved, om Europa allerede har opnået meget i forbindelse med 
beskyttelsesniveau og miljø.

Ændringsforslag 2
Artikel 1, stk. 3

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

3. Rammeprogrammet omfatter ikke 
foranstaltninger inden for forskning og
teknologisk udvikling, der gennemføres i 
henhold til traktatens artikel 166, men 
fremmer udtrykkeligt innovativ 
erhvervsmæssig udnyttelse af forsknings-
og udviklingsresultater. Også gråzonen 
mellem forskning og anvendelse (den 
såkaldte pre seed-fase) støttes i henhold til 
traktatens artikel 166.

Begrundelse

Det er afgørende for udnyttelsen af innovationspotentialet, at forsknings- og 
udviklingsresultater bliver omsat til erhvervsmæssige produktionsprocesser og afsættelige 
produkter, som kan klare sig på markedet. Det er især vigtigt, at hullet mellem forskning og 
innovation bliver lukket, og det er derfor vigtigt at formulere støtteberettigelsen på en sådan 
måde, at der ikke kan opstå tekniske huller mellem støtteprogrammerne. 

Ændringsforslag 3
Artikel 2, stk. 1

1. Rammeprogrammet har følgende mål: 1. Rammeprogrammet har følgende 
overordnede mål:

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

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

(b) at fremme innovation, herunder 
økoinnovation;

(b) at fremme innovation, herunder 
økoinnovation;

Heraf følger følgende delmål, som skal 
bidrage til at nå ovenstående mål:
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(c) at fremskynde udviklingen af et 
konkurrencedygtigt, innovativt og inklusivt 
informationssamfund;

(a) at fremskynde udviklingen af et 
konkurrencedygtigt, innovativt og inklusivt 
informationssamfund;

(d) at forbedre energieffektiviteten og 
fremme nye og vedvarende energikilder i alle 
sektorer, herunder transportsektoren.

(b) at forbedre energieffektiviteten og 
fremme nye og vedvarende energikilder i alle 
sektorer, herunder transportsektoren.

Begrundelse

Rammeprogrammets hovedmål er konkurrence- og innovationsevne. Opbygning af et 
informationssamfund og ansvarlig omgang med energi skal naturligvis bidrage til disse mål 
og er uundværlige, men de er ikke særskilte mål inden for rammerne af dette program.

Ændringsforslag 4
Artikel 4, litra d

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

(d) Andre tredjelande, hvis der på grundlag 
af aftaler gives mulighed herfor, og hvis 
det betyder en merværdi for EU's 
konkurrenceevne.

Begrundelse

En gennemførelse i tredjelande udgør også en chance og bør derfor ikke udelukkes, men det 
skal begrundes i den europæiske merværdi.

Ændringsforslag 5
Artikel 5, stk. 1, underafsnit 1 a (nyt)

Kommissionen orienterer omgående og 
udtømmende Europa-Parlamentet om 
disse arbejdsprogrammer.

Begrundelse

Pligten til at orientere Europa-Parlamentet skal styrkes.

Ændringsforslag 6
Artikel 6, overskrift

Gennemførelsesforanstaltninger Fælles gennemførelsesforanstaltninger

Begrundelse

Det skal præciseres, at alle instrumenter i CIP kan benyttes fælles af alle programdele.
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Ændringsforslag 7
Artikel 6, stk. 1

1. Arbejdsprogrammerne gennemføres 
navnlig ved hjælp af følgende 
foranstaltninger:

1. De instrumenter, der præsenteres i 
kapitel I, II og II i det følgende under 
overskriften "gennemførelse", er en del 
af en fælles toolbox for 
rammeprogrammet. De kan også 
anvendes til at nå målene for andre 
programdele.

(a) Fællesskabets finansielle instrumenter 
for SMV'er;
(b) netværk, der samler et bredt udsnit af 
aktører;
(c) pilotprojekter, 
markedsintroduktionsprojekter og andre 
foranstaltninger til fremme af praktisk 
anvendelse af innovationer;
(d) politikanalyser, udvikling og 
koordinering med deltagende lande;
(e) informationsudveksling, formidling og 
opmærksomhedsskabende initiativer;
(f) støtte til medlemsstaters eller regioners 
fælles aktioner;
(g) offentlige udbud på grundlag af 
tekniske specifikationer, der udarbejdes i 
samarbejde ”twinning” med 
medlemsstaterne;
(h) samarbejde ”twinning” mellem 
myndigheder på nationalt og regionalt 
niveau.

Begrundelse

En præcisering var absolut nødvendig. Det er derfor ikke længere nødvendigt at opliste de 
fælles instrumenter.

Ændringsforslag 8
Artikel 7, stk. 2 a (nyt)

Kommissionen minimerer udgifterne til 
ydelserne i henhold til denne artikel mest 
muligt, så den størst mulige del af 
midlerne kan komme de egentlige 
ansvarlige for konkurrenceevne og 
innovation til gode.
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Begrundelse

Kommissionen skal have et rimeligt beløb til rådighed til den tekniske bistand, men dette 
beløb skal være moderat.

Ændringsforslag 9
Artikel 8, stk. 5

5. Kommissionen meddeler Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget de vigtigste resultater af
midtvejs- og slutevalueringerne af 
rammeprogrammet og særprogrammerne.

5. Kommissionen meddeler Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget resultaterne af
midtvejs- og slutevalueringerne af 
rammeprogrammet og særprogrammerne.

Begrundelse

De modtagende institutioner afgør selv vigtigheden af de enkelte resultater.

Ændringsforslag 10
Artikel 9 a (ny)

Artikel 9a
Ansøgningsprocedure

1. Kommissionen udvikler en enkel og 
ubureaukratisk ansøgningsprocedure, 
som giver deltagerne mulighed for i en 
indledende kortfattet standardiseret 
ansøgning på højst to sider (herefter: 
"forenklet ansøgningsprocedure") at få 
efterprøvet, om projektet er 
støtteberettiget, før der skal forelægges 
detaljerede ansøgningsbilag. 
2. Fristen for Kommissionens svar i den 
forenklede ansøgningsprocedure er seks 
uger fra modtagelsen af den første 
ansøgning.
3. Deltagere, som allerede i første skridt 
fremlægger fuldstændige 
ansøgningsbilag, kan ikke henvises til at 
benytte den forenklede 
ansøgningsprocedure.
4. I forbindelse med den forenklede 
ansøgningsprocedure giver 
Kommissionen en yderligere 
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ansøgningsfrist på to måneder til 
forelæggelse af de detaljerede og 
fuldstændige ansøgningsbilag, som skal 
gøre det muligt for små og mellemstore 
virksomheder at deltage i EU's 
støtteprogrammer uden større 
bureaukratisk indsats.
5. Denne procedure gælder for alle 
delprogrammer under hele 
rammeprogrammet i alle tilfælde, hvor 
støttemidlerne tildeles direkte af 
Kommissionen. Den gælder ikke for 
finansieringsinstrumenterne i henhold til 
artikel 16, 17 og 18.

Begrundelse

Ansøgningsproceduren skal gøres enkel for virksomhederne, så der ikke opbygges for store 
hindringer, som forhindrer en eventuel udnyttelse af innovationsstøtten. Særligt for små og 
mellemstore virksomheder er det hensigtsmæssigt med en forenklet procedure, idet man kan 
spare unødvendig udarbejdelse af bilag, hvis der bliver givet afslag på støtte til projekter.

Ændringsforslag 11
Artikel 10, stk. 2, litra b

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

(b) etablering af gunstige betingelser for 
samarbejde mellem SMV'er, særligt inden 
for grænseoverskridende samarbejde;

Begrundelse

Det grænseoverskridende samarbejde bør styrkes i forbindelse med de små og mellemstore 
virksomheder.

Ændringsforslag 12
Artikel 10, stk. 2, litra e

(e) virksomheds- og innovationsorienteret 
økonomisk og administrativ reform.

(e) virksomheds- og innovationsorienteret 
økonomisk og administrativ reform, 
særligt for at fjerne bureaukratiske 
hindringer for små og mellemstore 
virksomheder.

Begrundelse

Det er afgørende for konkurrenceevnen, at bureaukratiet reduceres.
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Ændringsforslag 13
Artikel 11, indledning

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

Indsatsen i forbindelse med adgang til 
finansiering for SMV'er i opstart- og 
vækstfasen, udvikling af
innovationsaktiviteter, herunder 
økoinnovation, og internationalisering af 
deres forretning kan omfatte:

Begrundelse

Støttemålet "internationalisering af SMV'er" bør også være et eksplicit mål for 
finansieringsinstrumenterne. I praksis vanskeliggøres finansiering af SMV'ers 
grænseoverskridende investeringsprojekter ofte, da SMV'erne ikke kan dele de specifikke 
tillægsricisi ved udlandsaktiviteter. Internationaliseringen af SMV'er er på grund af den 
grænseoverskridende karakter en grundlæggende opgave for EU, og den bør derfor også 
støttes finansielt og ikke kun i form af rådgivningskontorer.

Ændringsforslag 14
Artikel 14, litra c

(c) støtte til politikudvikling og samarbejde 
mellem de forskellige aktører, herunder
nationale og regionale programforvaltere.

(c) støtte til politikudvikling og samarbejde 
mellem de forskellige aktører, 

Begrundelse

Det er ikke rådgivere og konsulentvirksomheder, der skal støttes, men innovationsorienterede 
virksomheder.

Ændringsforslag 15
Artikel 15, indledning

Indsatsen i forbindelse med virksomheds-
og innovationsorienteret økonomisk og
administrativ reform kan omfatte:

Indsatsen i forbindelse med virksomheds-
og innovationsorienteret økonomisk og
administrativ reform skal føre til reduceret 
bureaukrati og forbedrede strukturer for 
SMV'er. Hvis denne betingelse er opfyldt, 
kan også følgende initiativer tilgodeses:

Begrundelse

Støtte til økonomiske og administrative reformer skal altid tjene målet om større 
konkurrenceevne.
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Ændringsforslag 16
Artikel 16, stk. 1

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

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

Begrundelse

Virksomhedernes konkurrenceevne og innovationskraft på det indre marked i Europa styrkes.

Ændringsforslag 17
Artikel 17, stk. 2, underafsnit 2

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

Den første komponent, GIF1, omfatter 
investeringer i virksomhedernes tidlige
udviklingsfase (”seed” og opstart). Den er 
målrettet mod investeringer i specialiserede 
venturekapitalfonde som f.eks. 
startfasefonde, fonde, der arbejder
regionalt, fonde, der fokuserer på særlige 
sektorer, teknologier eller FTU, og fonde i
tilknytning til kuvøser, som selv stiller 
kapital til rådighed for SMV'er. Den kan 
investere i fonde, som støtter "seed", 
opstart eller teknologioverførsel, og som 
er rent eller overvejende regerings-
og/eller offentlige (støtte-)institutioner, 
eller som giver private investorer i 
fondene fordele i forhold til offentlige 
investorer, hvis disse fonde/programmer 
fungerer efter markedsprincipper. Den 
kan også fungere som medinvestor i fonde 
og investeringsinstrumenter, der forvaltes 
af ”business angels”og i pilotprojekter 
inden for teknologioverførsel.
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Begrundelse

ETF-opstartsprogrammet, forgængeren til GIF1 under MAP, er i de seneste år kun blevet 
udnyttet i meget ringe grad på grund af manglende private investorer, som kunne rejse de 
nødvendige 50 % af den investerede kapital i den respektive fond. Derfor bør GIF1 gøres 
tilgængeligt også for offentlige investorer, så det kan komme til at fungere denne gang.

GIF1 bør også arbejde inden for teknologioverførsel og bør primært koncentrere sig om 
pilotprojekter, da det eksisterende finansieringshul på dette område ikke kan lukkes med CIP-
budgettet.

Ændringsforslag 18
Artikel 17, stk. 2 a (nyt)

2a. GIF1 og dermed tildeling af 
risikokapital i etablerings- og startfasen 
skal have højeste prioritet i forbindelse 
med den finansielle planlægning.

Begrundelse

Netop inden for tildeling af risikokapital har EU et enormt efterslæb. Samtidig kan der 
forventes en stor løftestangseffekt på dette område

Ændringsforslag 19
Artikel 18, stk. 2, komponent d

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

Den fjerde komponent, d) securitisation af 
SMV'ers gældsfinansieringsporteføljer,
har til formål at skaffe supplerende 
gældsfinansiering for SMV'er under 
egnede risikodelingsordninger med de 
pågældende institutioner. Støtte til sådanne
transaktioner sker på betingelse af, at de 
långivende institutioner forpligter sig til at
stille en væsentlig del af den opnåede 
likviditet ved den mobiliserede kapital til
rådighed for nye lån til SMV'er i en rimelig 
periode. Størrelsen af denne fornyede 
långivning beregnes ud fra størrelsen på 
den garanterede porteføljerisiko og 
forhandles ligesom perioden særskilt med 
hver långiver.

Begrundelse

Støtte af securitisationen med offentlige midler har til formål at øge långivningen til SMV'er. 
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Derfor bør långiverne også til dels anvendes den nyvundne likviditet til långivning til SMV'er. 
En hensigtsmæssig referencestørrelse i denne forbindelse kunne være den porteføljerisiko, der 
er overtaget med garantien for den pågældende tranche. Den nøjagtige størrelse og perioden 
bør fastsættes for hver enkelt långiver i forhold til hans situation og den aktuelle 
kreditefterspørgsel. 

Ændringsforslag 20
Artikel 18, stk. 2 a (nyt)

2a. Tildeling af små- og mikrokreditter i 
henhold til stk. 2, litra b), har forrang 
inden for SMEG-faciliteten.

Begrundelse

Netop i forbindelse med tildeling af små- og mikrokreditter findes der en særligt god 
løftestangseffekt, som bør udnyttes.

Ændringsforslag 21
Artikel 19, stk. 1, andet afsnit, litra a

a) højnelse af investerings- og 
teknologiekspertisen hos fonde, der 
investerer i innovative SMV'er eller 
SMV'er med vækstpotentiale;

a) højnelse af investerings- og 
teknologiekspertisen hos fonde eller 
banker, der investerer i innovative SMV'er 
eller SMV'er med vækstpotentiale;

Begrundelse

De steder, hvor banksystemerne endnu ikke er så veludviklede, er det fremmende også at 
inddrage banker, som endnu ikke har erfaring i forbindelse med sådanne fonde.

Ændringsforslag 22
Artikel 20, stk. 2, første afsnit

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

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

(-a) Opbygning af one stop-shops for hele 
rammeprogrammet, hvor interessenter og 
potentielle ansøgere kan få omfattende 
vejledning om rammeprogrammets 
støttemuligheder og om andre 
støttemuligheder og kontaktpersoner for 
disse. Den største del af de tilskud, der i 
henhold til denne artikel er afsat til 
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tjenester, skal tildeles til dette formål.
(a) tjenester i tilknytning til information, 
feedback og virksomhedssamarbejde

(a) tjenester i tilknytning til information, 
feedback og virksomhedssamarbejde

(b) tjenester i tilknytning til overførsel af 
innovation, teknologi og viden;

(b) tjenester i tilknytning til overførsel af 
innovation, teknologi og viden;

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

(c) tjenester, der tilskynder SMV'er til at 
deltage i Fællesskabets rammeprogram
for FTU.
(ca) kooperationstjenester, som gennem 
udveksling af støtteansvarlige tjener til at 
forbedre støtten til SMV'ers 
konkurrenceevne og innovation.

Begrundelse

SMV'er og andre ansøgere skal have mulighed for at få samtlige informationer om 
rammeprogrammet ét sted.

Samarbejde mellem støttegivere er afgørende for synergieffekter med hensyn til SMV'ers 
innovation og konkurrenceevne.

Ændringsforslag 23
Artikel 20, stk. 3

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

3. Kommissionen udvælger 
netværkspartnere gennem indkaldelse af 
forslag i tilknytning til de forskellige 
tjenester, der er nævnt i stk. 2, litra a), b) 
og c) og ca). I denne forbindelse lægges 
der særlig vægt på ansøgernes erfaringer 
med at udarbejde og gennemføre 
støttetjenester for virksomheder, særligt 
SMV'er, inden for grænseoverskridende 
udvidelse af forretningsaktiviteten. På 
baggrund af disse indkaldelser af forslag 
kan Kommissionen indgå en partnerskabs-
rammeaftale med udvalgte netværkspart-
nere indeholdende bestemmelser om den 
type aktiviteter, der skal tilbydes, procedu-
ren for tildeling af støtte til dem og parter-
nes almindelige rettigheder og pligter.
Partnerskabsrammeaftalen kan omfatte 
hele programmets løbetid.
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Begrundelse

De allerede eksisterende erfaringer bør udnyttes.

Ændringsforslag 24
Artikel 20 a (ny)

Artikel 20a
Netværkenes kvalitet

For at sikre netværkenes kvalitet fast-
sætter Kommissionen strenge betingelser 
for dannelsen af netværk. Her lægges der 
særlig vægt på rådgivningens kvalitet.

Begrundelse

Det er vigtigt med en kvalitetssikrende foranstaltning. Rådgivningskvaliteten skal være 
markant bedre end for de eksisterende Euro Info Centres (EIC) eller Innovation Relay 
Centres (ICR).

Ændringsforslag 25
Artikel 21, stk. 2

2. Der kan ydes fællesskabsstøtte til 
grupper af samarbejdende programmer, 
hvis de:

2. Der kan ydes fællesskabsstøtte til fælles 
gennemførelse af flere programmer, hvis 
de:

a) forvaltes individuelt af offentlige myn-
digheder på nationalt eller subnationalt
plan og

a) forvaltes individuelt af offentlige myn-
digheder på nationalt eller subnationalt
plan.

b) tilsammen indebærer deltagelse af
mindst tre lande og

b) Deltagerne kommer fra mindst to lande.

c) er koordineret eller forvaltes i 
fællesskab.

c) Er koordineret eller forvaltes i 
fællesskab.

Begrundelse

Enklere og klarere formulering; adgangen til støttemidler skal forenkles.

Ændringsforslag 26
Artikel 23, overskrift

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

Samarbejde (”Twinning”) af myndigheder 
eller ngo'er på nationalt og regionalt 
niveau
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Begrundelse

Samarbejde mellem virksomheder og deres organisationer bør inkluderes.

Ændringsforslag 27
Artikel 23, stk. 1

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

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

Begrundelse

Samarbejde mellem virksomheder og deres organisationer bør inkluderes.

Ændringsforslag 28
Artikel 23, stk. 2

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

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

Begrundelse

Samarbejde mellem virksomheder og deres organisationer bør inkluderes.

Ændringsforslag 29
Artikel 23, stk. 3

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

3. Myndigheder eller ngo'er, som 
modtager støtte, er forpligtet til at arbejde 
for målet om at reducere bureaukratiet og 
skabe bedre rammebetingelser for 
SMV'er. Myndighederne eller ngo'erne 
skal i deres ansøgning beskrive, hvordan 
de vil arbejde for dette mål.
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Begrundelse

Målet er at støtte innovationer på det erhvervsmæssige område, og midlerne bør derfor 
begrænses til denne anvendelse. Samarbejde mellem virksomheder og deres organisationer 
kan støtte dette.

Det er vigtigt at fastholde myndigheder og organisationer på programmets målsætninger.

Ændringsforslag 30
Artikel 24, stk. 1

Kommissionen kan gennemføre følgende: Kommissionen gennemfører regelmæssigt
følgende:

Begrundelse

Dermed er der sikret kontrol af programmet og løbende information om gennemførelse og 
effekt.

Ændringsforslag 31
Artikel 24, litra b

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

(b) udarbejdelse af konsekvensanalyser af 
fællesskabsforanstaltninger med særlig
relevans for virksomhedernes 
konkurrenceevne. Resultaterne af disse 
analyser offentliggøres;

Begrundelse

Dermed er der sikret kontrol af programmet og løbende information om gennemførelse og 
effekt.

Ændringsforslag 32
Artikel 25, stk. 1 a (nyt)

Definitionen af mål og prioriteter skal 
formuleres således, at der er mulighed for 
en tilpasning til fremtidige udviklinger og 
nye fokuspunkter. Regler og kriterier 
udarbejdes i samarbejde med de 
interesserede kredse og skal være 
gennemsigtige, klart forståelige og 
sammenhængende for alle involverede.
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Begrundelse

Kun med en fleksibel udformning af programmet kan man sikre, at budgetmidlerne udnyttes 
bedst muligt i den relativt lange periode på syv år. Det skal være muligt at flytte 
finansinstrumenterne til andre anvendelsesformål på baggrund af nye udviklinger. Kriterierne 
herfor skal udformes tæt på realiteterne og gennemsigtigt for alle interessenter og 
involverede. Det gør det lettere at formulere gode og lovende ansøgninger og at udnytte det 
pågældende instrument. 

Ændringsforslag 33
Artikel 26, stk. 3

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

De i stk. 2 omhandlede aktioner skal kun 
for en mindre dels vedkommende omfatte
fremme af og oplysning om de muligheder 
og fordele, som IKT indebærer for borgere 
og virksomheder, den største del skal 
komme SMV'ernes innovations- og 
konkurrenceevne direkte til gode.

Begrundelse

Oplysning skal være underordnet den egentlige innovation. 

Ændringsforslag 34
Artikel 30, stk. 2 a (nyt)

Denne programdel skal især styrke 
SMV'ernes konkurrence- og 
innovationsevne. Den største del af 
midlerne til IKT-delprogrammet kommer 
dem direkte til gode.

Begrundelse

SMV'erne er den egentlige drivkraft bag konkurrenceevne og innovation. Derfor bør det også 
primært være dem, der pålægges at gennemføre programmet.

Ændringsforslag 35
Artikel 31, stk. 3, andet afsnit

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

Fællesskabet kan yde støtte til budgettet for 
de i stk. 1, litra a), omhandlede projekter
på indtil 50 % af de samlede omkostninger.
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Begrundelse

Ens tilskud på 50 % fremmer egeninteressen i at gennemføre programmet korrekt. Tilskud på 
100 % virker fremmende på incitamenterne til at misbruge offentlige midler.

Ændringsforslag 36
Artikel 31, stk. 2, afsnit 2

Fællesskabets bidrag til de i stk. 1, litra b), 
omhandlede foranstaltninger er begrænset
til de direkte omkostninger, der anses for 
nødvendige eller rimelige til opnåelse af
aktionens særlige mål.

Fællesskabets bidrag til de i stk. 1, litra b), 
omhandlede foranstaltninger er begrænset
til 50 % af de direkte omkostninger, der 
anses for nødvendige eller rimelige til 
opnåelse af aktionens særlige mål.

Begrundelse

Ens tilskud på 50 % fremmer egeninteressen i at gennemføre programmet korrekt. 

Ændringsforslag 37
Artikel 33, indledning

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

Til støtte for politikanalyser, udvikling og 
koordinering med deltagende lande 
iværksættes følgende, hvis der kan 
konstateres en direkte nytteværdi for 
SMV'erne konkurrence- og 
innovationsevne:

Begrundelse

CIP skal primært tjene SMV'ernes konkurrence- og innovationsevne. 

Ændringsforslag 38
Artikel 34, stk. 1, indledning

Til støtte for gennemførelsen af 
programmet eller som forberedelse af 
kommende foranstaltninger iværksættes 
følgende:

Til støtte for gennemførelsen af 
programmet eller som forberedelse af 
kommende foranstaltninger iværksættes 
følgende, hvis der kan konstateres en 
direkte nytteværdi for SMV'ernes 
konkurrence- og innovationsevne:

Begrundelse

CIP skal primært tjene SMV'ernes konkurrence- og innovationsevne. 
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Ændringsforslag 39
Artikel 36, stk. 1 a (nyt)

Definitionen af mål og prioriteter skal 
formuleres således, at der er mulighed for 
en tilpasning til fremtidige udviklinger og 
nye fokuspunkter. Regler og kriterier 
udarbejdes i samarbejde med de 
interesserede kredse og skal være 
gennemsigtige, klart forståelige og 
sammenhængende for alle involverede.

Ændringsforslag 40
Kapitel III, titel

Programmet "Intelligent Energi – Europa" Programmet "Intelligent Energi og 
teknologi – Europa"

Begrundelse

Ændringen af titlen fremhæver teknologiens betydning for programmets mål.

Ændringsforslag 41
Artikel 37, stk. 2, litra b

b) til fremme af nye og vedvarende 
energikilder og til støtte af 
energidiversificering

b) til fremme af nye, vedvarende og 
eksisterende energikilder og til støtte af 
energidiversificering. Eksisterende 
energikilder støttes kun, hvis det medfører 
et bidrag til øget miljøkvalitet eller 
udnyttelseseffektivitet;

Begrundelse

Hvis alle eksisterende energikilder udelukkes, mister man chancen for at opnå effektivitets-
eller miljøgevinster også på dette område.

Ændringsforslag 42
Artikel 38, litra b

b) At fremme investeringer i 
medlemsstaterne i nye og effektive 
teknologier inden for energieffektivitet, 
vedvarende energi og energidiversificering, 
herunder inden for transport, ved at skabe 

b) At fremme investeringer i 
medlemsstaterne i nye og effektive 
teknologier inden for energieffektivitet, 
vedvarende energi og energidiversificering 
under bibeholdelse af eksisterende rene 
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forbindelse mellem vellykket 
demonstration af innovative teknologier og 
indførelsen af dem på markedet i stor 
målestok for at fremme offentlige og 
private investeringer, udvikle strategisk 
vigtige teknologier, nedbringe 
omkostningerne, øge markedserfaringerne 
og bidrage til at begrænse finansielle og 
andre risici og øvrige hindringer for denne 
type investering.

energikilder, herunder inden for transport, 
ved at skabe forbindelse mellem vellykket 
demonstration af innovative teknologier og 
indførelsen af dem på markedet i stor 
målestok for at fremme offentlige og 
private investeringer, udvikle strategisk 
vigtige teknologier, nedbringe 
omkostningerne, øge markedserfaringerne 
og bidrage til at begrænse finansielle og 
andre risici og øvrige hindringer for denne 
type investering.

Begrundelse

Diversificering af energiforsyningen reducerer afhængigheden af kun en enkelt energikilde. 
Ved udvælgelsen af de enkelte bestanddele i energimikset bør man imidlertid også tage højde 
for de energikilder, som allerede i dag bidrager til at nå Kyoto-målene, og som sikrer 
energiforsyningen ved forsyningsudfald af vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 43
Artikel 39, litra b

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

b) støtte til udarbejdelse af 
lovgivningsmæssige foranstaltninger og 
anvendelsen heraf, hvis disse fremmer øget 
konkurrenceevne eller innovation og ikke 
udgør nye hindringer for 
energivirksomheder.

Begrundelse

Støtten på lovgivningsområdet skal være underkastet CIP's generelle mål.

Ændringsforslag 44
Artikel 40, litra a

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

a) fremme af nye og vedvarende 
energikilder til central og decentral 
produktion af elektricitet og varme og 
støtte til diversificering af energikilderne
under bibeholdelse af eksisterende rene 
energikilder, undtagen aktioner omfattet af 
artikel 41
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Begrundelse

Diversificering af energiforsyningen reducerer afhængigheden af kun en enkelt energikilde. 
Ved udvælgelsen af de enkelte bestanddele i energimikset bør man imidlertid også tage højde 
for de energikilder, som allerede i dag bidrager til at nå Kyoto-målene, og som sikrer 
energiforsyningen ved forsyningsudfald af vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 45
Artikel 40, litra b

b) integrering af nye og vedvarende 
energikilder i det lokale miljø og 
energisystemerne

b) integrering af nye, vedvarende og 
allerede eksisterende energikilder i det 
lokale miljø og energisystemerne

Begrundelse

Ved udvælgelsen af de enkelte elementer i energimikset bør der imidlertid også tages højde 
for de energikilder, som allerede i dag bidrager til at nå Kyoto-målene.

Ændringsforslag 46
Artikel 45, stk. 1 a (nyt)

Regler, bestemmelser og kriterier 
udarbejdes i samarbejde med de 
interesserede kredse og skal være 
gennemsigtige, klart forståelige og 
sammenhængende for alle involverede.

Begrundelse

Klare og gennemsigtige regler, bestemmelser og kriterier gør det lettere for interessenterne at 
indsende kvalitetsmæssigt gode og lovende forslag.

Ændringsforslag 47
Artikel 46 a (ny)

Artikel 46 a
Strategisk styring af rammeprogrammet

Kommissionen og den i artikel 46 nævnte 
EIPC varetager den strategiske styring af 
rammeprogrammet. Dette omfatter særligt 
styring og eventuel omrokering af 
midlerne samt prioritering af 
støttemulighederne, hvis dette bliver 
nødvendigt.
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Begrundelse

Kommissionens GD Erhvervspolitik har det mest direkte forhold til de egentlige bærere af 
konkurrenceevne og innovation, nemlig SMV'erne. Derfor bør dette generaldirektorat også 
have en ledende rolle.

Ændringsforslag 48
Bilag II, første afsnit, punkt D a (nyt)

Da. Budgetmidler til finansielle 
instrumenter
Det samlede vejledende budget for 
Fællesskabets finansielle instrumenter for 
SMV'er skal opdeles som følger: mindst 
65 % til vækst- og innovationsfaciliteten 
for SMV'er (GIF), ligeligt fordelt på GIF1 
og GIF2, og højst 35 % til SMV-
garantifaciliteten (SMEG).

Begrundelse

Bistand til de små og mellemstore virksomheder i forbindelse med adgang til offentlige 
licitationer i Europa giver virksomhederne ekstra forretningsmuligheder og fremmer 
konkurrencen og udnyttelsen af det indre marked i Europa.

Ændringsforslag 49
Bilag II, andet afsnit, Punkt C, stk. 2

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

GIF1
GIF1 investerer i formidlende 
venturekapitalfonde, der investerer i indtil 
10 år gamle SMV'er, typisk fra før-A-fasen 
(”seed”) og A-fasen (opstartfasen), og som 
om nødvendigt foretager opfølgende 
investeringer. Den samlede investering i en 
formidlende venturekapitalfond kan højst 
udgøre 25 % af den pågældende fonds 
samlede kapital eller indtil 50 % for nye 
fonde, der forventes at have en særlig 
katalysatorrolle ved udvikling af 
venturekapitalmarkederne for en særlig 
teknologi eller i en bestemt region og 
investeringsværktøjer fra business angels.
Den samlede investering i en formidlende 
venturekapitalfond, hvis investeringsfokus 
er på SMV'er, der arbejder inden for 
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økoinnovation, kan højst udgøre 50 %.
Mindst 50 % af den kapital, der investeres i 
en fond, skal stilles til rådighed af 
investorer, der arbejder på normale 
markedsvilkår ("det markedsøkonomiske 
investorprincip"), uanset hvilken retlig 
form og hvilken ejer struktur de investorer, 
der stiller denne del af kapitalen til 
rådighed, har. Der kan ikke indgås 
forpligtelser på over 30 mio. EUR i en 
enkelt fond. GIF1 kan investere sammen 
med EIF's egne midler eller midler under 
EIB-mandatet eller andre midler, der 
forvaltes af EIF.

økoinnovation, kan højst udgøre 50 %.
Mindst 50 % af den kapital, der investeres i 
en fond, skal stilles til rådighed af 
investorer, der arbejder på normale 
markedsvilkår ("det markedsøkonomiske 
investorprincip"), uanset hvilken retlig 
form og hvilken ejer struktur de investorer,
der stiller denne del af kapitalen til 
rådighed, har. I denne forbindelse 
tilstræbes det at involvere private 
investorer mest muligt. Der kan ikke 
indgås forpligtelser på over 30 mio. EUR i 
en enkelt fond. GIF1 kan investere sammen 
med EIF's egne midler eller midler under 
EIB-mandatet eller andre midler, der 
forvaltes af EIF.

Begrundelse

ETF-opstartsprogrammerne, forløberen for GIF1, under MAP blev kun udnyttet i 
utilstrækkelig grad. Årsagen var mangel på private investorer, som skal stille de foreskrevne 
50 % af kapitalen til rådighed. Derfor skal det til forskel fra MAP under CIP forsøges at åbne 
for offentlige investorer - som foreslået i Kommissionens tekst - med inddragelse af så mange 
private investorer som muligt, for at opnå en bedre udnyttelse af GIF1. 

Ændringsforslag 50
Bilag III, litra a, led 7 a (nyt)

- støtte til SMV'er ved adgang til 
offentlige opgaver, som sendes i licitation 
i hele Europa.

Begrundelse

Bistand til de små og mellemstore virksomheder i forbindelse med adgang til offentlige 
licitationer i Europa giver virksomhederne ekstra forretningsmuligheder og fremmer 
konkurrencen og udnyttelsen af det indre marked i Europa.

Ændringsforslag 51
Bilag III, litra c, led 2

bistand til SMV'er med henblik på at 
indkredse deres FTU-behov og at finde 
partnere med lignende FTU-behov

bistand til SMV'er med henblik på at 
indkredse deres FTU-behov og at finde 
partnere med lignende FTU-behov samt 
med henblik på at formidle respektive 
søge efter FTU-tjenesteudbydere;
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Begrundelse

De små og mellemstore virksomheder har også behov for en afsluttende rådgivning med 
henblik på at finde FTU-udbydere.

Ændringsforslag 52
Bilag III, litra c a (nyt)

ca. Udveksling med henblik på at forbedre 
støtten til SMV'er
- databasestøttet, webbaseret indsamling, 
vurdering og overførsel af viden og idéer 
om finansiel og ikke-finansiel støtte til 
SMV'er, bl.a. med inddragelse af 
fællesskabsmidler, med henblik på at 
udvikle innovative instrumenter og 
modeller til støtte for SMV'er.

Begrundelse

Følgeændring vedrørende ændringsforslaget til artikel 20 d.
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BEGRUNDELSE

Det vigtigste anliggende for ordføreren er, at programmet strukturelt bliver tilpasset til de 
eventuelle ansøgere og dermed direkte brugere. Her skal der nævnes to kerneelementer. Først 
og fremmest skal den potentielle ansøger forud for en ansøgning have mulighed for at få 
tilstrækkelige oplysninger om støttemulighederne under CIP og derefter gå ind i 
ansøgningsprocessen, så vidt muligt med samme kontaktperson. Dette kan kun gennemføres, 
hvis der bliver fundet en one stop shop-løsning for CIP. Ordføreren hilser udtrykkeligt 
Kommissionens intention om at oprette et programagentur for CIP velkommen og beder 
Parlamentet om politisk støtte til dette projekt. Et programagentur for CIP skulle så være
udstyret med de nødvendige midler for at kunne tilfredsstille ansøgernes behov, også i den 
indledende fase.

Det andet vigtige krav i denne henseende er en radikal forenkling af ansøgningsprocessen. 
Totrinsprogrammet, som allerede har været anvendt tidligere, er velegnet til store dele af CIP 
og gør det væsentligt lettere for interesserede SMV'er at gå ind i processen. Dermed kan man 
sikre, at brede kredse af innovative virksomheder kan deltage.

Inden for IKT-programmet er det af særlig betydning, at fokus bliver skubbet fra 
myndighederne til dem, der egentlig driver innovationen, nemlig SMV'erne. Ordføreren 
anerkender ganske vist, at forvaltningsstrukturer udgør en vigtig ramme, som er afgørende for 
SMV'ernes innovationsevne, men det må ikke føre til, at støtten udelukkende bliver begrænset 
til myndigheder.

Også inden for området intelligente energier og teknologier går ordføreren ind for en 
udvidelse. Programtitlen er blevet udvidet med ordet "teknologi" for at understrege, at Europa 
inden for energieffektivitet og bæredygtig udvikling især skal satse på at udvikle 
teknologistøttede løsninger, hvis disse bestræbelser skal føre til større konkurrence- og 
innovationsevne.

Her er det særligt vigtigt at inkludere eksisterende energiformer, som skal opfylde miljø- og 
effektivitetsmålene. Netop her kan der ofte med en beskeden indsats opnås forbavsende 
resultater med hensyn til bæredygtig energiforsyning og effektivitetshøjnelse.

Afslutningsvis kan det siges, at CIP som kernen i EU's innovationspolitik med 4,2 mia. EUR 
og en løbetid på syv år og 25 stater ganske vist har meget begrænsede midler, men på den 
anden side må vi se CIP som en katalysator, som kan sætte gang i innovationsprocesser også i 
andre programmer (reigonalstøtte, landbrug, trafik osv.).


