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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepaneku kohta konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi (2007-2013) loomise kohta
(KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0121)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 156, artikli 157 lõiget 3 ja 
artikli 175 lõiget 1, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas 
(C6-0098/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni aruannet, samuti 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, keskkonna- rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni, 
majandus- ja rahanduskomisjoni ning eelarvekomisjoni seisukohti (A6-0000/2005),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 1 lõige 2

2. Raamprogramm aitab kaasa ühenduse 
konkurentsi- ja uuendusvõime tõstmisele 
arenenud teadmisteühiskonnana, mida 
iseloomustavad tasakaalustatud
majanduskasvul põhinev säästev areng ja 
väga konkurentsivõimeline 
sotsiaalmajandus koos keskkonna 
kvaliteedi tõstmise ja kõrgetasemelise 

2. Raamprogramm aitab kaasa ühenduse 
konkurentsi- ja uuendusvõime tõstmisele 
arenenud teadmisteühiskonnana, mida 
iseloomustavad tugeval majanduskasvul 
põhinev säästev areng ja väga 
konkurentsivõimeline sotsiaalmajandus 
koos keskkonna kvaliteedi tõstmise ja 
kõrgetasemelise kaitsega. Seejuures 
pannakse erilist rõhku väikeste ja 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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kaitsega. keskmisega suurusega ettevõtjate 
toetamisele ning uurimistulemuste 
uuenduslikule rakendamisele.

Begründung

In Zeiten, da Europa insgesamt in einer Wachstumskrise steckt, muss ein robustes Wachstum 
Ziel aller Bemühungen sein. Bezeichnungen wie "hoch" und "verbessert" stellen in Frage, 
dass Europa im Bereich Schutzniveau und Umwelt bereits viel erreicht hat.

Muudatusettepanek 2
Artikli 1 lõige 3

3. Raamprogramm ei kata teadusuuringute 
ja tehnoloogia arendamise alast tegevust, 
mis toimub asutamislepingu artikli 166 
alusel.

3. Raamprogramm ei kata teadusuuringute 
ja tehnoloogia arendamise alast tegevust, 
mis toimub asutamislepingu artikli 166 
alusel, edendab selgelt teadus- ja 
arengutulemuste uuenduslikku 
ettevõtlikku rakendamist. Lepingu artikli 
166 alusel edendatakse samuti 
teadusuuringute ja rakendamise vahele 
jäävat halli tsooni (nn asutamiseelne 
etapp või 'Pre-Seed-Phase').

Begründung

Die Umsetzung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in unternehmerische 
Produktionsprozesse und marktfähige Produkte ist ausschlaggebend für die Nutzung des 
Innovationspotentials. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Lücke zwischen Forschung 
und Innovation geschlossen wird, deshalb ist es wichtig, die Förderfähigkeit so zu 
formulieren, dass keine technische Lücke zwischen den Förderprogrammen entstehen können. 

Muudatusettepanek 3
Artikli 2 lõige 1

1. Raamprogrammil on järgmised 
eesmärgid:

1. Raamprogrammil on järgmised 
kõrgemalseisvad eesmärgid:

a) tõsta ettevõtete, eriti väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) 
konkurentsivõimet;

a) tõsta ettevõtete, eriti väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) 
konkurentsivõimet;

b) edendada uuendustegevust, sh 
ökouuendusi;

b) edendada uuendustegevust, sh 
ökouuendusi;

Sellest lähtuvad järgmised osa-eesmärgid, 
mis aitavad kaasa ülalnimetatud 
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eesmärkide saavutamisele:
c) kiirendada konkurentsivõimelise, 
uuendusliku ja laiahaardelise 
infoühiskonna arenemist;

a) kiirendada konkurentsivõimelise, 
uuendusliku ja laiahaardelise 
infoühiskonna arenemist;

d) edendada energiatõhusust ning uute ja 
taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu 
kõigis sektorites, sealhulgas transpordis.

b) edendada energiatõhusust ning uute ja 
taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu 
kõigis sektorites, sealhulgas transpordis.

Begründung

Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit sind die Hauptziele des Rahmenprogramms. Die 
Ausbildung einer Informationsgesellschaft und der verantwortungsbewusste Umgang mit 
Energie müssen hierzu selbstverständlich beitragen und sind auch unabdingbar - stellen aber 
im Rahmen dieses Programms kein eigenes Ziel dar.

Muudatusettepanek 4
Artikli 4 punkt d

d) muud kolmandad riigid, kui see on 
lubatud kokkulepetega.

d) muud kolmandad riigid, kui see on 
lubatud kokkulepetega ja kui sellest 
nähtub lisandväärtus ELi 
konkurentsivõimele.

Begründung

Eine Durchführung in Drittstaaten auch eine Chance darstellen und sollte deshalb nicht 
ausgeschlossen werden, muss aber auf den europäischen Mehrwert gestützt werden.

Muudatusettepanek 5
Artikli 5 lõike 1 alalõik 1 a (uus)

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
koheselt ja ulatuslikult nendest 
tööprogrammidest.

Begründung

Die Berichtspflichten an das Europäische Parlament sollen gestärkt werden.

Muudatusettepanek 6
Artikli 6 pealkiri
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Rakendusmeetmete tüübid Ühised rakendusmeetmed

Begründung

Es soll klargestellt werden, dass alle im CIP enthaltenen Instrumente gemeinsam von allen 
Programmteilen verwendet werden koennen.

Muudatusettepanek 7
Artikli 6 lõige 1

1. Tööprogrammide rakendusmeetmed 
võivad olla järgmised:

1. Järgnevates peatükkides I, II ja III 
vastavas jaos "rakendamine" loetletud 
vahendid on raamprogrammi ühise 
meetmete kogumi koostisosa. Neid võib 
kasutada ka teiste programmiosade 
eesmärkide saavutamiseks.

a) VKEdele ettenähtud ühenduse 
rahastamisvahendid;
b) võrgustikud, mis koondavad 
mitmesuguseid huvirühmi;
c) katseprojektid, tehnoloogia 
turustamisprojektid ja muud meetmed 
uuenduste kasutuselevõtu toetamiseks;
d) poliitikasuundade analüüsimine, 
arendamine ja koordineerimine osalevate 
riikidega;
e) teabe jagamine, levitamine ja 
teadvustamine;
f) liikmesriikide või piirkondade 
ühistegevuse toetamine;
g) hangete tegemine liikmesriikide 
koostöös valminud tehniliste kirjelduste 
alusel;
h) ametiasutuste partnerlus riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil.

Begründung

Eine Klarstellung war unbedingt notwendig. Eine Auflistung der gemeinsamen Instrumente ist 
daher nicht mehr notwendig.

Muudatusettepanek 8
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Artikli 7 lõige 2 a (uus)

Komisjon vähendab suures osas kulutusi 
käesolevas artiklis loetletud teenustele, et 
lasta võimalikult suurest osast vahenditest 
osa saada konkurentsivõime ja uuenduste 
tegelikel kandjatel.

Begründung

Der Kommission muss ein angemessener Betrag für die technische Unterstützung zur 
Verfügung stehen, dieser muss aber moderat ausfallen.

Muudatusettepanek 9
Artikli 8 lõige 5

5. Komisjon teatab raamprogrammi ja selle 
eriprogrammide vahe- ja lõpphindamiste 
peamised tulemused Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
majandus- ja sotsiaalkomiteele ning 
regioonide komiteele.

5. Komisjon teatab raamprogrammi ja selle 
eriprogrammide vahe- ja lõpphindamiste 
tulemused Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa majandus- ja 
sotsiaalkomiteele ning regioonide 
komiteele.

Begründung

Über die Wichtigkeit einzelner Ergebnisse entscheiden die adressierten Institutionen selbst.

Muudatusettepanek 10
Artikkel 9 a (uus)

Artikkel 9a
Taotluse esitamise menetlus

1. Komisjon arendab välja lihtsa ja 
mittebürokraatliku taotluse esitamise 
menetluse, mis annab osalejatele 
võimaluse esimese kõige rohkem kahe 
lehekülje pikkuse standardiseeritud 
avalduse (edaspidi "lihtsustatud taotluse 
esitamise menetlus") abil lasta kontrollida 
projekti toetusvõimalusi, enne kui tuleb 
esitada üksikasjalikud andmed. 
2. Komisjoni arvamuse esitamise tähtaeg 
lihtsustatud taotluse esitamise menetluse 
puhul arvates esimese lihtsustatud 



PE 364.805v01-00 10/28 PR\586132ET.doc

ET

taotluse laekumisest on kuus nädalat. 
3. Osalejatelt, kes kohe esitavad täielikud 
andmed, ei tohi nõuda lihtsustatud 
taotluse esitamise menetluse kasutamist.
4. Lihtsustatud taotluse esitamise 
menetluse raames võimaldab komisjon 
lisaks taotluse esitamise tähtajale 
kahekuulist lisaaega, mis võimaldab eriti 
väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel osaleda Euroopa Liidu 
toetusprogrammides tarbetult suure
bürokraatiata.
5. See menetlusviis kehtib kogu 
raamprogrammi kõigi osaprogrammide 
puhul alati siis, kui rahastamisvahendeid 
jagab otse komisjon. See ei kehti artiklites 
16, 17 ja 18 loetletud rahastamisvahendite 
kohta.

Begründung

Das Antragsverfahren muss für die Unternehmen einfach gestaltet sein, damit keine zu großen 
Hürden aufgebaut werden, die eine mögliche Nutzung der Innovationsförderung verhindern. 
Insbesondere für KMUs ist ein vereinfachtes Verfahren sinnvoll, da unnötige Ausarbeitungen 
erspart werden können, sollte es zu einer Ablehnung der Förderung von Projekten kommen.

Muudatusettepanek 11
Artikli 10 lõike 2 punkt b

b) soodsa keskkonna loomine VKEde 
koostööks;

b) soodsa keskkonna loomine VKEde 
koostööks, eriti piiriülese koostöö 
valdkonnas;

Begründung

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sollte im Bereich der KMU verstärkt werden.

Muudatusettepanek 12
Artikli 10 lõike 2 punkt e

e) ettevõtlusele ja uuendustegevusele 
suunatud majandus- ja haldusreform.

e) ettevõtlusele ja uuendustegevusele 
suunatud majandus- ja haldusreform, eriti 
VKEde bürokraatlike takistuste 
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vähendamiseks.

Begründung

Bürokratieabbau ist für die Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender Bedeutung.

Muudatusettepanek 13
Artikli 11 sissejuhatus

Meetmed asutamisel olevate ja arenevate 
VKEde ning uuendustegevuse, sh 
ökouuenduste rahastamiseks võivad 
hõlmata järgmist:

Meetmed asutamisel olevate ja arenevate 
VKEde, uuendustegevuse arendamiseks, 
sh ökouuenduste ning nende äritegevuse 
rahvusvahelistumise rahastamiseks
võivad hõlmata järgmist:

Begründung

Der Förderzweck "Internationalisierung von KMU" sollte auch explizites Ziel der 
Finanzinstrumente sein. In der Geschäftspraxis werden Finanzierungen 
grenzüberschreitender Investitionsprojekte von KMU oftmals erschwert, da spezifische 
Zusatzrisiken der Auslandstätigkeit von KMU nicht geteilt werden können. Die 
Internationalisierung von KMU ist wegen ihres grenzüberschreitenden Charakters eine 
ureigene Aufgabe der EU und sollte somit auch finanziell - und nicht nur durch 
Beratungsdienste- gefördert werden.

Muudatusettepanek 14
Artikli 14 punkt c

c) poliitiliste meetmete väljatöötamise ja 
osalejate, sh riiklike ja piirkondlike 
programmide juhtide vahelise koostöö 
toetamine.

c) poliitiliste meetmete väljatöötamise ja 
osalejate vahelise koostöö toetamine.

Begründung

Es sollen nicht Beratungsdienste und Consultingunternehmen, sondern innovationsorientierte 
Unternehmen gefördert werden.

Muudatusettepanek 15
Artikli 15 sissejuhatus

Ettevõtluse ja uuendustegevusega seotud 
majandus- ja haldusreformi meetmed 

Ettevõtluse ja uuendustegevusega seotud 
majandus- ja haldusreformi meetmed 
peavad tooma kaasa bürokraatia 
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võivad hõlmata järgmist: vähenemise ja VKEde struktuuride
parandamise. Kui see tingimus on 
täidetud, võib arvestada ka järgmisi 
meetmeid:

Begründung

Die Förderung von Wirtschafts- und Verwaltungsreformen muss immer dem Ziel von mehr 
Wettbewerbsfähigkeit dienen.

Muudatusettepanek 16
Artikli 16 lõige 1

1. Ühenduse rahastamisvahendeid 
kasutatakse selleks, et hõlbustada VKEde 
rahastamist nende elutsükli teatud 
etappides: asutamine, käivitamine, 
laiendamine ja äritegevuse ülekandmine. 
VKEde investeeringud sellistesse 
valdkondadesse nagu tehnoloogia areng, 
uuendustegevus ja tehnosiire lisatakse 
rahastamisvahendite rakendusalasse.

1. Ühenduse rahastamisvahendeid 
kasutatakse selleks, et hõlbustada VKEde 
rahastamist nende elutsükli teatud 
etappides: asutamine, käivitamine, 
laiendamine ja äritegevuse ülekandmine.
VKEde investeeringud sellistesse 
valdkondadesse nagu tehnoloogia areng, 
samuti nende äritegevuse piiriülene 
laiendamine, uuendustegevus ja tehnosiire 
lisatakse rahastamisvahendite 
rakendusalasse.

Begründung

Die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft der Unternehmen im europäischen 
Binnenmarkt werden gestärkt.

Muudatusettepanek 17
Artikli 17 lõike 2 alalõik 2

Esimene osa, GIF1, katab asutamis- ja 
käivitamisetapi investeeringuid. Selles osas 
suunatakse investeeringud spetsialiseeritud 
riskikapitalifondidesse, nagu esmaetapi 
fondid, piirkondlikud fondid, 
konkreetsetele sektoritele, tehnoloogiatele 
või teadusuuringute ja tehnoloogia 
arendusele keskendatud fondid ning 
äriinkubaatoritega seotud fondid, mis 
omakorda annavad kapitali VKEdele. GIF1 
võib osaleda ka investeerimisel investorite 
võrgu arendatavatesse fondidesse ja 

Esimene osa, GIF1, katab asutamis- ja 
käivitamisetapi investeeringuid. Selles osas 
suunatakse investeeringud spetsialiseeritud 
riskikapitalifondidesse, nagu esmaetapi 
fondid, piirkondlikud fondid,
konkreetsetele sektoritele, tehnoloogiatele 
või teadusuuringute ja tehnoloogia 
arendusele keskendatud fondid ning 
äriinkubaatoritega seotud fondid, mis 
omakorda annavad kapitali VKEdele. GIF 
1 võib investeerida asutamis-, käivitamis-
või tehnosiirde fondidesse, mis on 
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investeerimisvahenditesse. asutatud ainult või peamiselt 
keskvalitsuste ja/või avalik-õiguslike 
asutuste poolt või mis annavad nendes 
fondides erainvestoritele avalik-õiguslike 
investoritega võrreldes soodusrežiimi , 
juhul kui need fondid/kavad toimivad 
vastavalt turupõhimõtetele. GIF1 võib 
osaleda ka investeerimisel investorite 
võrgu arendatavatesse fondidesse ja 
investeerimisvahenditesse ning 
katseprojektidesse tehnosiirde 
valdkonnas.

Begründung

The utilisation of the ETF Start-up Scheme, the predecessor of GIF 1 under MAP, was very 
low during the past years due to a lack of private investors raising the necessary 50 % of the 
capital invested in the respective fund. Therefore in order to make GIF 1 workable this time, 
it should also be opened for public investors.

GIF 1 should also operate in the field of technology transfer and should mainly concentrate 
on pilot projects as the existing financing gap in this area cannot be bridged with the CIP 
budget.

Muudatusettepanek 18
Artikli 17 lõige 2 a (uus)

2 a. Asutamis- ja käivitamisetapil tuleb 
finantsplaneerimisel eelistada GIF 1 ja 
seega riskikapitali jagamist.

Begründung

Gerade im Bereich der Vergabe von Risikokapital hat die EU enormen Nachholbedarf -
gleichzeitig ist hier eine große Hebelwirkung zu erwarten.

Muudatusettepanek 19
Artikli 18 lõike 2 neljas osa d

Neljas osa: d) VKEde laenurahaportfellide 
väärtpaberistamine, mille kaudu kaasatakse 
VKEdele täiendavat krediiti laenude 
rahastamiseks, kasutades sobivaid 
riskijagamise kokkuleppeid väljavalitud 
finantseerimisasutustega. Nende tehingute 

Neljas osa: d) VKEde laenurahaportfellide 
väärtpaberistamine, mille kaudu kaasatakse 
VKEdele täiendavat krediiti laenude 
rahastamiseks, kasutades sobivaid 
riskijagamise kokkuleppeid väljavalitud 
finantseerimisasutustega. Nende tehingute 
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toetamise eeldusena kohustub kreeditor 
andma suure osa niimoodi tekkivast 
likviidsusest mõistliku aja jooksul 
laenudena VKEdele.

toetamise eeldusena kohustub kreeditor 
andma suure osa niimoodi tekkivast 
likviidsusest mõistliku aja jooksul 
laenudena VKEdele. Nende edasiste 
krediitide suurus sõltub 
väärtpaberiportfelli riskigarantiist ning 
see lepitakse koos ajavahemikuga kokku 
iga kreeditoriga eraldi.

Begründung

Die Förderung der Verbriefung mit öffentlichen Mitteln dient dem Ziel, die Kreditvergabe an 
KMU zu erhöhen. Folglich sollten die Kreditgeber die neu gewonnene Liquidität zu einem 
Teil auch wieder für die Kreditvergabe an KMU verwenden. Eine sinnvolle Bezugsgröße 
könnte hier das Portfoliorisiko sein, das durch die Garantie der jeweiligen Tranche 
übernommen wurde. Die genaue Höhe und der Zeitraum sollten für jeden Kreditgeber 
entsprechend seiner Situation und der aktuellen Kreditnachfrage festgelegt werden. 

Muudatusettepanek 20
Artikli 18 lõige 2 a (uus)

2 a. Vastavalt lõike 2 osale b tuleb VKEde 
tagatissüsteemi (SMEG) rahastu raames 
eelistada väikelaenude ja mikrokrediitide 
andmist.

Begründung

Gerade im Bereich der Vergabe von Klein- und Kleinstkrediten gibt es einen besonders guten 
Leverage-Effekt, den es zu Nutzen gilt.

Muudatusettepanek 21
Artikli 19 lõigu 1 alalõigu 2 punkt a

a) täiendab uuenduslikesse VKEdesse ja 
suure kasvupotentsiaaliga VKEdesse 
investeerivate fondide teadmisi 
investeerimise ja tehnoloogia alal;

a) täiendab uuenduslikesse VKEdesse ja 
suure kasvupotentsiaaliga VKEdesse 
investeerivate fondide või pankade
teadmisi investeerimise ja tehnoloogia alal;

Begründung

Dort wo Bankensysteme noch nicht so gut entwickelt sind, ist es förderlich auch Banken 
einzubeziehen, die noch über keine Erfahrung im Bereich solcher Fonds verfügen.
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Muudatusettepanek 22
Artikli 20 lõike 2 alalõik 1

2. Lõike 1 järgi võib rahalist toetust anda 
võrgustikku kuuluvatele partneritele 
järgmiste teenuste pakkumisel:

2. Lõike 1 järgi võib rahalist toetust anda 
võrgustikku kuuluvatele partneritele 
järgmiste teenuste pakkumisel:

a) ühtsete teabepunktide ('One-Stop-
Shops') loomine kogu raamprogrammi 
ajaks, kus huvilised ja potentsiaalsed 
taotlejad saavad ulatuslikku abi 
raamprogrammi toetusvõimaluste ja teiste 
toetusvõimaluste osas ning kus nad 
viiakse kokku vastavate kontaktisikutega.
Selleks tuleks eraldada enamus 
käesolevas artiklis mainitud teenusteks 
ettenähtud toetustest.

a) teabe-, tagasiside- ja ettevõtjate koostöö 
teenused;

a) teabe-, tagasiside- ja ettevõtjate koostöö 
teenused;

b) uuendus-, tehnoloogia- ja teadmiste 
edasiandmise teenused;

b) uuendus-, tehnoloogia- ja teadmiste 
edasiandmise teenused;

c) teenused, mis soodustavad VKEde 
osalemist ühenduse teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse raamprogrammis.

c) teenused, mis soodustavad VKEde 
osalemist ühenduse teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse raamprogrammis.

c a) koostööteenused, mis on suunatud 
VKEde konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse parandamisele 
kreeditori vahetuse kaudu.

Begründung

KMU und andere Antragsteller müssen die Möglichkeit erhalten, sämtliche Informationen 
zum Rahmenprogramm aus einer Hand zu erfahren.

Kooperationen zwischen Förderern sind entscheidend für Synergieeffekte hinsichtlich 
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit von KMU.

Muudatusettepanek 23
Artikli 20 lõige 3

3. Komisjon valib võrgustikku kuuluvaid 
partnereid konkursikutsega lõike 2 
punktides a, b ja c nimetatud teenuste 

3. Komisjon valib võrgustikku kuuluvaid 
partnereid konkursikutsega lõike 2 
punktides a, b ja c ning c a nimetatud 
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osutamiseks. Konkursi tulemusel võib 
komisjon sõlmida väljavalitud taotlejatega 
partnerluse raamlepingu, milles näidatakse 
ära pakutavate teenuste tüüp, antavate 
toetuste kord ning kõigi poolte üldised 
õigused ja kohustused. Partnerluse 
raamlepingu võib sõlmida kogu programmi 
kehtivuse ajaks.

teenuste osutamiseks. Seejuures pannakse 
erilist rõhku kandidaatide asjaomastele 
kogemustele ettevõtete, eriti VKEde, 
abiteenuste kavandamisel ja elluviimisel, 
eriti nende tegevuse piiriülese laiendamise 
valdkonnas. Konkursi tulemusel võib 
komisjon sõlmida väljavalitud taotlejatega 
partnerluse raamlepingu, milles näidatakse 
ära pakutavate teenuste tüüp, antavate 
toetuste kord ning kõigi poolte üldised 
õigused ja kohustused. Partnerluse 
raamlepingu võib sõlmida kogu programmi 
kehtivuse ajaks.

Begründung

Die bereits bestehenden Erfahrungen sollte genutzt werden.

Muudatusettepanek 24
Artikkel 20 a (uus)

Artikkel 20 a
Võrgustike kvaliteet

Võrgustike kvaliteedi tagamiseks 
kehtestab komisjon ranged eeldused 
võrgustike loomiseks. Seejuures pannakse 
erilist rõhku nõustamise kvaliteedile. 

Begründung

Maßnahme zur Qualitätssicherung wichtig. Die Beratungsqualität der bestehenden Euro Info 
Centres (EIC) oder Innovation Relay Centres (IRC) muss deutlich übertroffen werden

Muudatusettepanek 25
Artikli 21 lõige 2

2. Koostööd tegevate programmide rühm
võib saada ühenduselt toetust, kui:

2. Mitme programmi ühine elluviimine
võib saada ühenduselt toetust, kui:

a) iga üksikut programmi juhib riigi- või 
sellest madalama taseme riiklik asutus ja

a) iga üksikut programmi juhib riigi- või 
sellest madalama taseme riiklik asutus ja

b) neisse on kokku kaasatud vähemalt 
kolm osalevat riiki ning

b) osalejaid on vähemalt kahest osalevast 
riigist ning

c) neid koordineeritakse või viiakse ühiselt c) neid koordineeritakse või viiakse ühiselt 
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ellu. ellu.

Begründung

Einfachere und klarere Formulierung; der Zugang zu Fördermitteln muss vereinfacht werden.

Muudatusettepanek 26
Artikli 23 pealkiri

Ametiasutuste partnerlus riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil

Ametiasutuste või valitsusväliste 
organisatsioonide partnerlus riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil

Begründung

Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren Organisationen sollte eingeschlossen 
werden.

Muudatusettepanek 27
Artikli 23 lõige 1

1. Tõhusa halduskoostöö tagamiseks võib 
riigi kontaktpunkti korraldatud konkursi 
tulemuste alusel luua partnerlussuhted 
asutuste vahel. Kontaktpunktid võivad 
seejärel kokkuleppel asjaomaste riiklike 
või piirkondlike asutustega määrata juhtiva 
eksperdi või ekspertide rühma.

1. Tõhusa halduskoostöö tagamiseks võib 
riigi kontaktpunkti korraldatud konkursi 
tulemuste alusel luua partnerlussuhted 
asutuste või valitsusväliste 
organisatsioonide vahel. Kontaktpunktid 
võivad seejärel kokkuleppel asjaomaste 
riiklike või piirkondlike asutustega määrata 
juhtiva eksperdi või ekspertide rühma.

Begründung

Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren Organisationen sollte eingeschlossen 
werden.

Muudatusettepanek 28
Artikli 23 lõige 2

2. Komisjon vaatab läbi juhtiva eksperdi 
või ekspertide rühma koostatud tööplaani 
ja võib anda osalevatele asutustele toetust.

2. Komisjon vaatab läbi juhtiva eksperdi 
või ekspertide rühma koostatud tööplaani 
ja võib anda osalevatele asutustele või 
valitsusvälistele organisatsioonidele
toetust.
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Begründung

Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren Organisationen sollte eingeschlossen 
werden.

Muudatusettepanek 29
Artikli 23 lõige 3

3. Komisjon võib asutuste partnerluse 
toetamiseks moodustada asjaomased 
kesksed tugiteenused.

3. Asutused või valitsusvälised 
organisatsioonid, mis saavad toetusi, on 
kohustatud püüdlema bürokraatia 
vähendamise ning VKEdele paremate
raamtingimuste loomise poole. Asutused 
või valitsusvälised organisatsioonid 
peavad oma taotluses ära näitama, kuidas 
nad tahavad seda eesmärki saavutada.

Begründung

Ziel ist die Förderung der Innovationen im unternehmerischen Bereich, daher sollten die 
Mittel hierauf beschränkt sein. Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren 
Organisationen kann dies unterstützen.

Es ist wichtig den Behörden und Organisationen die Ziele des Programms deutlich vor Augen 
zu halten.

Muudatusettepanek 30
Artikli 24 lõige 1

Komisjon võib teha järgmist: 1. Komisjon viib reeglipäraselt läbi
järgmist:

Begründung

Damit ist eine Kontrolle des Programms und laufende Information über die Umsetzung und 
Wirkung sichergestellt.

Muudatusettepanek 31
Artikli 24 punkt b

b) koostada hinnanguid selle kohta, millist 
mõju avaldavad ettevõtete 
konkurentsivõime seisukohast olulised 
ühenduse meetmed;

b) koostada hinnanguid selle kohta, millist 
mõju avaldavad ettevõtete 
konkurentsivõime seisukohast olulised 
ühenduse meetmed. Hinnangute 
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tulemused avaldatakse;

Begründung

Damit ist eine Kontrolle des Programms und laufende Information über die Umsetzung und 
Wirkung sichergestellt.

Muudatusettepanek 32
Artikli 25 lõige 1a (uus)

Eesmärgid ja eelistused peavad olema 
määratletud nii, et neid oleks võimalik 
sobitada uute rõhuasetustega ja 
arengutega tulevikus. Eeskirjad ja 
kriteeriumid töötatakse välja koostöös 
sidusrühmadega ning need peavad olema 
kõigi osalejate jaoks läbipaistvad, selgelt 
mõistetavad ja arusaadavad. 

Begründung

Nur eine flexible Gestaltung des Programms garantiert eine bestmögliche Nutzung der 
Budgetmittel über den relativ langen Zeitraum von sieben Jahren. Eine Umwidmung der 
Finanzinstrumente auf andere Verwendungszwecke vor dem Hintergrund neuer 
Entwicklungen muss möglich bleiben. Dabei müssen die Kriterien realitätsnah gestaltet und 
für alle Interessenten und Beteiligten transparent sein. Dies erleichtert eine gute und Erfolg 
versprechende Antragstellung und Nutzung des betreffenden Instrumentes. 

Muudatusettepanek 33
Artikli 26 lõige 3

3. Lõikes 2 osutatud meetmete elluviimisel
pööratakse erilist tähelepanu kodanike ja 
ettevõtete teavitamisele info- ja 
sidetehnoloogia võimalustest ja kasust.

3. Lõikes 2 osutatud meetmed peaksid 
hõlmama vaid väikeses ulatuses kodanike 
ja ettevõtete teavitamist info- ja 
sidetehnoloogia võimalustest ja kasust, 
suuremat osa tuleks kasutada otse VKEde 
uuendus- ja konkurentsivõime 
edendamiseks.

Begründung

Sensibilisierung ist gegenüber eigentlicher Innovation nachrangig. 

Muudatusettepanek 34
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Artikli 30 lõige 2 a (uus)

See programmiosa peaks eelkõige 
tugevdama VKEde konkurentsi- ja 
uuendusvõimet. Suurem osa info- ja 
sidetehnoloogia osaprogrammi 
vahenditest eraldatakse otse VKEdele.

Begründung

KMU sind die eigentlichen Treiber der Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. 
Konsequenterweise sollten sie auch hauptsächlich mit der Umsetzung des Programmes 
beauftragt werden.

Muudatusettepanek 35
Artikli 31 lõike 2 alalõik 2

Ühendus võib määrata lõike 1 punktis a 
nimetatud projektide toetuseks kuni 50% 
nende kogumaksumusest. Avaliku sektori 
asutustele võidakse lisakulud hüvitada 
100% ulatuses.

Ühendus võib määrata lõike 1 punktis a 
nimetatud projektide toetuseks kuni 50% 
nende kogumaksumusest.

Begründung

Die Gleichbehandlung aller Zuschüsse in Höhe von 50 % fördert das Eigeninteresse an einer 
sachgerechten Durchführung des Programms. 100%ige Zuschüsse fördern die Anreize zum 
Missbrauch von öffentlichen Geldern.

Muudatusettepanek 36
Artikli 31 lõike 3 alalõik 2

Ühenduse panus lõike 1 punktis b 
sätestatud meetmetesse piirdub otseste 
kuludega, mida peetakse vajalikuks või 
asjakohaseks meetme konkreetsete 
eesmärkide saavutamisel.

Ühenduse panus lõike 1 punktis b 
sätestatud meetmetesse piirdub 50 %-ga 
otsestest kuludest, mida peetakse 
vajalikuks või asjakohaseks meetme 
konkreetsete eesmärkide saavutamisel.

Begründung

Die Gleichbehandlung aller Zuschüsse in Höhe von 50 % fördert das Eigeninteresse an einer 
sachgerechten Durchführung des Programms. 

Muudatusettepanek 37
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Artikli 33 sissejuhatus

Poliitikasuundade analüüsimise, 
arendamise ja osalevate riikidega 
koordineerimise toetamiseks tehakse 
järgmist:

Poliitikasuundade analüüsimise, 
arendamise ja osalevate riikidega 
koordineerimise toetamiseks tehakse 
järgmist, juhul kui on kindlaks tehtud 
otsene kasu VKEde konkurentsi- ja 
uuendusvõimele:

Begründung

CIP soll hauptsächlich der Wettbwerbs- und Innovationsfähigkeit der KMU dienen. 

Muudatusettepanek 38
Artikli 34 lõike 1 sissejuhatus

1. Programmi rakendamise toetamiseks või 
tulevase tegevuse ettevalmistamiseks 
tehakse järgmist:

1. Programmi rakendamise toetamiseks või 
tulevase tegevuse ettevalmistamiseks 
tehakse järgmist, juhul kui on kindlaks 
tehtud otsene kasu VKEde konkurentsi- ja 
uuendusvõimele:

Begründung

CIP soll hauptsächlich der Wettbwerbs- und Innovationsfähigkeit der KMU dienen. 

Muudatusettepanek 39
Artikli 36 lõige 1 a (uus)

Eesmärgid ja eelistused peavad olema 
määratletud nii, et neid oleks võimalik 
sobitada uute rõhuasetuste ja arengutega 
tulevikus. Eeskirjad ja kriteeriumid 
töötatakse välja koostöös sidusrühmadega 
ning need peavad olema kõigi osalejate 
jaoks läbipaistvad, selgelt mõistetavad ja 
arusaadavad. 

Muudatusettepanek 40
3. peatükk: pealkiri

Programm "Arukas energeetika - Euroopa" Programm "Arukas energeetika ja 
tehnoloogia - Euroopa"
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Begründung

Die Änderung des Titels macht die Bedeutung von Technologie für die Programmziele 
deutlich.

Muudatusettepanek 41
Artikli 37 lõike 2 punkt b

b) edendada uusi ja taastuvaid 
energiaallikaid ning toetada energeetika 
mitmekesistamist;

b) edendada uusi ja olemasolevaid
taastuvaid energiaallikaid ning toetada 
energeetika mitmekesistamist;
Olemasolevaid energiaallikaid toetatakse 
ainult siis, kui sellest tuleneb keskkonna 
kvaliteedi või kasutamise tõhususe tõus.

Begründung

Die Ausklammerung aller bestehender Energiequellen vergibt die Chance auch hier Effizienz 
oder Umweltgewinne zu erzielen.

Muudatusettepanek 42
Artikli 38 punkt b

suurendada liikmesriikides investeeringuid 
uutesse ja tõhusaimatesse tehnoloogiatesse 
energiatõhususe, taastuvate energiaallikate 
ja energeetika mitmekesistamise 
valdkonnas, kaotades lõhe uuenduslike 
tehnoloogiate eduka tutvustamise ja nende 
laialdase turul kasutamise vahel, et 
kasutada ära avaliku ja erasektori 
investeeringuid, edendada strateegilise 
võtmetähtsusega tehnoloogiaid, vähendada 
kulusid, täiendada turukogemusi ning 
aidata kaasa seda laadi investeeringuid 
tõkestavate finantsriskide ning muude 
võimalike riskide ja takistuste 
kõrvaldamisele;

b) suurendada liikmesriikides 
investeeringuid uutesse ja tõhusaimatesse 
tehnoloogiatesse energiatõhususe, 
taastuvate energiaallikate ja energeetika 
mitmekesistamise valdkonnas, säilitades 
olemasolevad puhtad energiaallikad,
kaotades lõhe uuenduslike tehnoloogiate 
eduka tutvustamise ja nende laialdase turul 
kasutamise vahel, et kasutada ära avaliku ja 
erasektori investeeringuid, edendada 
strateegilise võtmetähtsusega 
tehnoloogiaid, vähendada kulusid, 
täiendada turukogemusi ning aidata kaasa 
seda laadi investeeringuid tõkestavate 
finantsriskide ning muude võimalike 
riskide ja takistuste kõrvaldamisele;

Begründung

Eine Diversifizierung der Energieversorgung reduziert die Abhängigkeit von nur einer 
einzigen Energiequelle. Bei der Wahl der einzelnen Bestandteile des Energiemixes sollte 
jedoch auch den Energiequellen Rechnung getragen werden, die bereits einen Beitrag zur 
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Erreichung der Kyoto-Ziele leisten und die die Energieversorgung bei Versorgungsausfall 
erneuerbarer Energiequellen sicherstellen.

Muudatusettepanek 43
Artikli 39 punkt b

b) seadusandlike meetmete 
ettevalmistamise ja kohaldamise toetamine.

b) seadusandlike meetmete 
ettevalmistamise ja kohaldamise toetamine, 
juhul kui need edendavad 
konkurentsivõimet ja uuendust ning ei 
kujuta endast uusi takistusi 
energeetikaettevõtetele.

Begründung

Die Unterstützung im Bereich Gesetzgebung muss den allgemeinen Zielen des CIP 
unterworfen werden.

Muudatusettepanek 44
Artikli 40 punkt a

a) uute ja taastuvate energiaallikate 
edendamine elektrienergia ja soojuse 
tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud 
tootmiseks ning energiaallikate 
mitmekesistamise toetamine, välja arvatud 
artikliga 41 hõlmatud meetmed;

a) uute ja taastuvate energiaallikate 
edendamine elektrienergia ja soojuse 
tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud 
tootmiseks ning energiaallikate 
mitmekesistamise toetamine, säilitades 
olemasolevad puhtad energiaallikad, välja 
arvatud artikliga 41 hõlmatud meetmed;

Begründung

Eine Diversifizierung der Energieversorgung reduziert die Abhängigkeit von nur einer 
einzigen Energiequelle. Bei der Wahl der einzelnen Bestandteile des Energiemixes sollte 
jedoch auch den Energiequellen Rechnung getragen werden, die bereits einen Beitrag zur 
Erreichung der Kyoto-Ziele leisten und die die Energieversorgung bei Versorgungsausfall 
erneuerbarer Energiequellen sicherstellen.

Muudatusettepanek 45
Artikli 40 punkt b

b) uute ja taastuvate energiaallikate 
integreerimine kohalikku keskkonda ja 
kohalikesse energiasüsteemidesse;

b) uute ja juba olemasolevate taastuvate 
energiaallikate integreerimine kohalikku 
keskkonda ja kohalikesse 
energiasüsteemidesse;
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Begründung

Bei der Wahl der einzelnen Bestandteile des Energiemixes sollte jedoch auch den 
Energiequellen Rechnung getragen werden, die bereits einen Beitrag zur Erreichung der 
Kyoto-Ziele leisten.

Muudatusettepanek 46
Artikli 45 lõige 1 a (uus)

Eeskirjad, sätted ja kriteeriumid 
töötatakse välja koostöös sidusrühmadega 
ning need peavad olema kõigi osalejate 
jaoks läbipaistvad, selgelt mõistetavad ja 
arusaadavad. 

Begründung

Klare und transparente Regeln, Bestimmungen und Kriterien erleichtern die Einreichung von 
qualitativ guten und Erfolg versprechenden Vorschlägen durch die Interessenten.

Muudatusettepanek 47
Artikkel 46 a (uus)

Artikkel 46 a
Raamprogrammi strateegiline juhtimine 

Raamprogrammi strateegilise juhtimise 
võtavad üle komisjon ja artiklis 46 
mainitud ettevõtlus- ja 
uuendusprogrammi korralduskomitee 
(EIPC). Juhtimine hõlmab eriti vahendite 
suunamist ja vajadusel nende 
ümberjagamist ning toetusvõimaluste 
prioritiseerimist juhul kui see on vajalik.

Begründung

Die Generaldirektion Unternehmen der Kommission besitzt das direkteste Verhältnis zu den 
eigentlichen Trägern von Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, den KMU. Daher sollte der 
GD Unternehmen auch eine Führungsrolle zukommen.

Muudatusettepanek 48
II lisa lõike 1 punkt D a (uus)
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D a. Rahastamisvahendite eelarvelised 
assigneeringud
VKEdele ettenähtud ühenduse 
rahastamisvahendite kogu soovituslik 
eelarve jagatakse järgmiselt: vähemalt 65 
% suure kasvupotentsiaaliga ja 
uuenduslike VKEde süsteemile (GIF), mis 
jaguneb võrdselt GIF 1 ja GIF 2 vahel 
ning kõige rohkem 35 % VKEde 
tagatissüsteemile (SMEG).

Begründung

Die Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen beim Zugang von 
öffentlich ausgeschriebene Aufträge in Europa eröffnet den Unternehmen zusätzliche 
Geschäftsmöglichkeiten und fördert den Wettbewerb und die Nutzung des europäischen 
Binnenmarktes.

Muudatusettepanek 49
II lisa lõike 2 punkti c teine lõik

GIF 1
GIF1 investeerib vahendavatesse 
riskikapitalifondidesse, mis investeerivad 
kuni 10 aastat tegutsenud VKEdesse, mis 
on tavaliselt asutamis- või käivitamisetapis, 
ja pakuvad vajaduse korral täiendavat 
investeeringut. Maksimaalne 
koguinvesteering vahendavasse 
riskikapitalifondi on 25% kõnealuse fondi 
kogukapitalist või erandjuhtudel 50%, kui 
tegemist on uute fondidega, millel on 
usutavasti eriti tugev katalüsaatoriroll 
konkreetse tehnoloogia või konkreetse 
piirkonna riskikapitali turgude arengus ja 
samuti investorite võrgu 
investeerimisvahendite puhul. 
Maksimaalne koguinvesteering 
vahendavasse riskikapitalifondi on 50%, 
kui fondi investeering on suunatud 
ökouuendustega tegelevatele VKEdele. 
Vähemalt 50% mis tahes fondi 
investeeritavast kapitalist tuleb 
investoritelt, kes tegutsevad tavapärastele 
turutingimustele vastavas olukorras 
(„turumajandusliku investeerimise 

GIF 1
GIF1 investeerib vahendavatesse 
riskikapitalifondidesse, mis investeerivad 
kuni 10 aastat tegutsenud VKEdesse, mis 
on tavaliselt asutamis- või käivitamisetapis, 
ja pakuvad vajaduse korral täiendavat 
investeeringut. Maksimaalne 
koguinvesteering vahendavasse 
riskikapitalifondi on 25% kõnealuse fondi 
kogukapitalist või erandjuhtudel 50%, kui 
tegemist on uute fondidega, millel on 
usutavasti eriti tugev katalüsaatoriroll 
konkreetse tehnoloogia või konkreetse 
piirkonna riskikapitali turgude arengus ja 
samuti investorite võrgu 
investeerimisvahendite puhul. 
Maksimaalne koguinvesteering 
vahendavasse riskikapitalifondi on 50%, 
kui fondi investeering on suunatud 
ökouuendustega tegelevatele VKEdele. 
Vähemalt 50% mis tahes fondi 
investeeritavast kapitalist tuleb 
investoritelt, kes tegutsevad tavapärastele 
turutingimustele vastavas olukorras 
(„turumajandusliku investeerimise 
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põhimõtte kohaselt”), olenemata nende 
investorite õiguslikust olemusest ja 
omandistruktuurist, kes selle osa kapitalist 
eraldavad. Ükski kohustus ühesainsas 
fondis ei ületa 30 miljonit eurot. GIF1 võib 
investeerida koos Euroopa 
Investeerimisfondi omavahenditega või 
Euroopa Investeerimispanga volituste 
alusel hallatavate vahenditega või muude 
Euroopa Investeerimisfondi hallatavate 
vahenditega.

põhimõtte kohaselt”), olenemata nende 
investorite õiguslikust olemusest ja 
omandistruktuurist, kes selle osa kapitalist 
eraldavad. Seejuures püütakse kaasata 
võimalikult palju erainvestoreid. Ükski 
kohustus ühesainsas fondis ei ületa 30 
miljonit eurot. GIF1 võib investeerida koos 
Euroopa Investeerimisfondi 
omavahenditega või Euroopa 
Investeerimispanga volituste alusel 
hallatavate vahenditega või muude 
Euroopa Investeerimisfondi hallatavate 
vahenditega.

Begründung

Die Nutzung des ETF Start-up Schemes, des Vorläufers von GIF1, unter MAP erwies sich als 
unzureichend. Grund war ein Mangel an privaten Investoren, welche die vorgeschriebenen 50 
% des Kapitals zur Verfügung stellen müssen. Folglich sollte im Unterschied zu MAP unter 
CIP eine Öffnung für öffentliche Investoren -wie hier im Kommissionstext vorgeschlagen -
unter Einbeziehung einer möglichst großen Anzahl an privaten Investoren erprobt werden, 
um eine bessere Nutzung von GIF 1 zu erzielen. 

Muudatusettepanek 50
III lisa punkt a seitsmes taane a (uus)

- VKEde toetamine juurdepääsuks 
Euroopa tasandil väljakuulutatud 
avalikele hangetele.

Begründung

Die Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen beim Zugang von 
öffentlich ausgeschriebene Aufträge in Europa eröffnet den Unternehmen zusätzliche
Geschäftsmöglichkeiten und fördert den Wettbewerb und die Nutzung des europäischen 
Binnenmarktes.

Muudatusettepanek 51
III lisa punkti c teine taane

- VKEde abistamine teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse vajaduste 
kindlakstegemisel ja sarnaste vajadustega 
partnerite leidmisel;

- VKEde abistamine teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse vajaduste 
kindlakstegemisel ja sarnaste vajadustega 
partnerite leidmisel, samuti 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
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teenuste osutajate vahendamisel/otsimisel;

Begründung

Die KMU brauchen auch eine abschließende Betreuung bei der Suche nach FTE-
Dienstleistern.

Muudatusettepanek 52
III lisa punkt c a (uus)

c a. Infovahetus VKEde toetamise 
parandamiseks
VKEde rahalise ja mitte rahalise 
toetamise alaste andmebaasile tuginevate 
veebipõhiste teadmiste ja ideede 
kogumine, hindamine ja siire, sh 
ühenduse rahaliste vahendite kaasamine 
eesmärgiga arendada uuenduslikke 
VKEde toetusvahendeid ja -mudeleid.

Begründung

Resultiert aus Aenderungsantrag zu Art. 20 d.
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EXPLANATORY STATEMENT

Wichtigstes Anliegen des Berichterstatters ist die strukturelle Ausrichtung des Programms auf 
die möglichen Antragsteller und damit direkten Nutznießer. Hier sind zwei Kernelemente zu 
nennen. Erstens muss der potentielle Antragsteller im Vorfeld einer Bewerbung die 
Möglichkeit haben, sich ausreichend über die Fördermöglichkeiten des CIP zu erkundigen 
und dann bei möglichst gleich bleibendem Ansprechpartner in den Antragsprozess 
einzusteigen. Dies ist nur realisierbar, wenn für das CIP eine One-Stop-Shop-Lösung 
gefunden wird. Der Berichterstatter begrüßt ausdrücklich die Absicht der Kommission eine 
Programmagentur für das CIP zu errichten und bittet das Parlament um politische 
Unterstützung für dieses Vorhaben. Eine Programmagentur für das CIP müsste dann 
entsprechend ausgestattet sein, um die vielfältigen Bedürfnisse der Antragsteller auch im 
Vorfeld bereits befriedigen zu können.

Die zweite wichtige Forderung in dieser Hinsicht ist die radikale Vereinfachung des 
Antragsprozesses. Das bereits früher verwendete Zwei-Stufenprogramm ist für weite Teile 
des CIP geeignet und senkt die Einstiegshürde für interessierte KMU deutlich. Die 
Beteiligung weiter Teile innovativer Unternehmen kann damit sichergestellt werden.

Im Bereich des IKT-Programms ist von besonderer Bedeutung, dass der Fokus von den 
Behörden auf die eigentlichen Treiber von Innovation, die KMU verschoben wird. Zwar 
erkennt der Berichterstatter an, dass Verwaltungsstrukturen einen wichtigen Rahmen bilden, 
der entscheidend über die Innovationsfähigkeit von KMU entscheidet, dies darf aber nicht 
dazu führen, dass Förderung hier ausschließlich auf Behörden beschränkt bleibt.

Auch im Bereich Intelligente Energien und Technologien befürwortet der Berichterstatter eine 
Ausdehnung. Die Erweiterung des Programmtitels um "Technologie" macht deutlich, dass 
Europa in den Bereichen Energieeffizienz und nachhaltige Entwicklung vor allem auf die 
Entwicklung technologiegestützter Lösungen setzten muss, wenn diese Bestrebungen zu mehr 
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit führen sollen.

Besonders wichtig ist hierbei der Einschluss bestehender Energieformen, die den Umwelt-
und Effizienzzielen genügen sollen. Gerade hier lassen sich oft mit geringen Aufwendungen 
erstaunliche Ergebnisse im Sinne nachhaltiger Energieversorgung und Effizienzsteigerung 
gewinnen.

Abschließend lässt sich sagen, dass das CIP zwar der Nukleus der Innovationspolitik der EU 
ist, der mit 4,2 Mrd. EUR bei einer Laufzeit von 7 Jahren und 25 Staaten extrem gering 
ausgestattet ist; andererseits müssen wir das CIP aber als Katalysator sehen, durch den 
Innovationsprozesse auch in anderen Programmen (Regionalförderung, Agrarmarkt, Verkehr 
etc.) angestoßen werden.


