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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-
2013)
(COM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0121)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 156, 157, lid 3 en 175, lid 1van het EG-Verdrag, 
op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C6-0098/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, 
de Commissie economische en monetaire zaken en de Begrotingscommissie
(A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 1, lid 2

2. Het kaderprogramma draagt bij tot 
het concurrentie- en innovatievermogen 
van de Gemeenschap als moderne 
kennismaatschappij, waarvan de duurzame 
ontwikkeling gebaseerd is op een 
evenwichtige economische groei, op een 
uiterst concurrentiële sociale 

2. Het kaderprogramma draagt bij tot 
het concurrentie- en innovatievermogen 
van de Gemeenschap als moderne 
kennismaatschappij, waarvan de duurzame 
ontwikkeling gebaseerd is op een forse 
economische groei, op een uiterst 
concurrentiële sociale markteconomie met 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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markteconomie met een hoog
beschermingsniveau en op verbetering van 
de milieukwaliteit.

een adequaat beschermingsniveau en een 
hoogstaande milieukwaliteit, op basis van 
het beginsel van duurzame ontwikkeling. 
Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar 
het ondersteunen van het midden- en 
kleinbedrijf en de innoverende toepassing 
van onderzoeksresultaten.

Motivering

In een periode dat Europa in een algemene groeicrisis verkeert moeten alle inspanningen 
gericht zijn op een forse economische groei. Termen als "hoog" en "verbetering" kunnen het 
vermoeden wekken dat Europa op het gebied van beschermingsniveau en milieukwaliteit nog 
niet veel heeft bereikt. 

Amendement 2
Artikel 1, lid 3

3. Activiteiten betreffende onderzoek 
en technologische ontwikkeling die in 
overeenstemming met artikel 166 van het 
Verdrag worden uitgevoerd, blijven in het 
kaderprogramma buiten beschouwing.

3. Activiteiten betreffende onderzoek 
en technologische ontwikkeling die in 
overeenstemming met artikel 166 van het 
Verdrag worden uitgevoerd, blijven in het 
kaderprogramma buiten beschouwing.
Anderzijds stimuleert het 
kaderprogramma wel de innoverende 
toepassing op ondernemingsvlak van de 
resultaten van onderzoek en ontwikkeling. 
Ook wordt de grijze zone tussen 
onderzoek en toepassing ("Pre-Seed-
Fase") overeenkomstig artikel 166 van 
het Verdrag bevorderd.

Motivering

De toepassing van onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten in ondernemingsprocessen en voor 
de afzet geschikte producten is van doorslaggevend belang voor de optimale benutting van het 
innovatievermogen. Het is zeer belangrijk dat de kloof tussen onderzoek en innovatie wordt 
gedicht en dus ook dat de steunmogelijkheden zo worden geregeld dat er geen technische 
leemte tussen de steunprogramma's meer kan bestaan.

Amendement 3
Artikel 2, lid 1

1. Het kaderprogramma heeft de 
volgende doelen:

1. Het kaderprogramma heeft de 
volgende hoofddoelstellingen:
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a) stimulering van het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
en in het bijzonder van het midden- en 
kleinbedrijf (MKB);

a) stimulering van het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
en in het bijzonder van het midden- en 
kleinbedrijf (MKB);

b) bevordering van innovatie en eco-
innovatie;

b) bevordering van innovatie en eco-
innovatie;

Daaruit vloeien de volgende 
ondergeschikte doelen voort, die aan de 
verwezenlijking van de 
hoofddoelstellingen moeten bijdragen:

c) versnelling van de ontwikkeling 
van een competitieve, innovatieve en 
inclusieve informatiemaatschappij;

a) versnelling van de ontwikkeling 
van een competitieve, innovatieve en 
inclusieve informatiemaatschappij;

d) bevordering van energie-efficiëntie 
en nieuwe en duurzame energiebronnen in 
alle sectoren, met inbegrip van het vervoer.

b) bevordering van energie-efficiëntie 
en nieuwe en duurzame energiebronnen in 
alle sectoren, met inbegrip van het vervoer.

Motivering

De hoofddoelstellingen van het kaderprogramma zijn het concurrentie- en het 
innovatievermogen. De totstandbrenging van een informatiemaatschappij en een verantwoord 
energieverbruik moeten daar vanzelfsprekend aan bijdragen. Zij zijn absoluut noodzakelijk 
maar vormen in het kader van dit programma geen doel op zich.

Amendement 4
Artikel 4, letter d)

d) andere derde landen wanneer 
overeenkomsten daartoe de mogelijkheid 
bieden.

d) andere derde landen wanneer 
overeenkomsten daartoe de mogelijkheid 
bieden en er een meerwaarde voor het 
concurrentievermogen van de EU door 
ontstaat.

Motivering

Het feit dat derde landen aan het programma kunnen deelnemen kan ook kansen inhouden en 
mag dus niet worden uitgesloten. Voorwaarde moet echter zijn dat er een meerwaarde mee 
gemoeid is.

Amendement 5
Artikel 5, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

De Commissie informeert het Europees 
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Parlement onverwijld en uitvoerig over 
deze werkprogramma's.

Motivering

De informatieplicht ten overstaan van het Europees Parlement moet versterkt worden.

Amendement 6
Artikel 6, titel

Aard van de uitvoeringsmaatregelen Gemeenschappelijke 
uitvoeringsmaatregelen

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat alle uitvoeringsmaatregelen van het kaderprogramma voor alle 
specifieke programma's kunnen worden genomen.

Amendement 7
Artikel 6, lid 1

1. Voor de uitvoering van de 
werkprogramma's worden vooral de 
volgende maatregelen toegepast:

1. Alle in de hoofdstukken I, II en III 
genoemde uitvoeringsmaatregelen maken 
deel uit van een gemeenschappelijke 
"toolbox" van het kaderprogramma. Zij 
kunnen ook worden gebruikt als 
instrument om de doelstellingen van de 
andere programma-onderdelen te 
verwezenlijken.

a) communautaire financiële 
instrumenten voor het MKB;
b) netwerken waarin diverse 
belanghebbenden worden samengebracht;
c) proefprojecten, 
markttoepassingsprojecten en andere 
maatregelen ter ondersteuning van de 
verbreiding van innovatie;
d) analyse, ontwikkeling en 
coördinatie van het beleid met de 
deelnemende landen;
e) uitwisseling en verspreiding van 
informatie, bewustmakingscampagnes;
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f) steun voor gezamenlijke acties van 
lidstaten of regio's;
g) aanbestedingen op basis van 
technische specificaties die in 
samenwerking met de lidstaten zijn 
uitgewerkt;
h) partnerschappen tussen nationale 
en regionale autoriteiten.

Motivering

Deze verduidelijking was absoluut noodzakelijk. Een opsomming van de gemeenschappelijke 
instrumenten is bijgevolg niet meer nodig.

Amendement 8
Artikel 7, lid 2 bis (nieuw)

De Commissie beperkt zoveel mogelijk de 
uitgaven voor de in dit artikel genoemde
prestaties opdat het grootste deel van de 
middelen terechtkomt bij de eigenlijke 
dragende krachten van het 
concurrentievermogen en de innovatie.

Motivering

De Commissie moet een adequaat maar gematigd bedrag uittrekken voor de technische 
ondersteuning.

Amendement 9
Artikel 8, lid 5

5. De Commissie deelt de 
belangrijkste resultaten van de tussentijdse 
en eindevaluaties van het kaderprogramma 
en de specifieke programma's daarvan mee 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's.

5. De Commissie deelt de resultaten 
van de tussentijdse en eindevaluaties van 
het kaderprogramma en de specifieke 
programma's daarvan mee aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.

Motivering

De instellingen die door de Commissie worden geïnformeerd beslissen zelf over welke 
resultaten al dan niet belangrijk zijn.



PE 364.805v01-00 10/30 PR\586132NL.doc

NL

Amendement 10
Artikel 9 bis (nieuw)

Artikel 9 bis
Aanvraagprocedure

1. De Commissie werkt een eenvoudige en 
onbureaucratische aanvraagprocedure 
uit, die de belanghebbenden de 
mogelijkheid biedt met een eerste 
standaardaanvraag van maximum twee 
bladzijden (hierna "vereenvoudigde 
aanvraagprocedure") de 
subsidieerbaarheid van een project te 
laten nagaan vooraleer gedetailleerde 
aanvraagdocumenten moeten worden 
ingediend.
2. De Commissie wordt in het kader van 
de vereenvoudigde aanvraagprocedure 
geacht haar standpunt bekend te maken 
binnen een termijn van zes weken na de 
indiening van de aanvraag.
3. Belanghebbenden die van bij het begin
alle stukken indienen, komen niet in 
aanmerking voor de vereenvoudigde 
aanvraagprocedure.
4. In het kader van de vereenvoudigde 
aanvraagprocedure voorziet de Commissie 
in een extra termijn van twee maanden 
voor het indienen van de gedetailleerde en 
volledige documentatie. Deze moet in het 
bijzonder het MKB de mogelijkheid 
bieden zonder al te veel bureaucratische 
rompslomp aan de steunprogramma's van 
de Europese Unie deel te nemen.
5. Deze procedure geldt voor alle 
deelprogramma's van het 
kaderprogramma wanneer de financiële 
steun direct afkomstig is van de 
Commissie. Zij geldt niet voor de in de 
artikelen 16, 17 en 18 genoemde 
financieringsinstrumenten.
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Motivering

De aanvraagprocedure moet voor de ondernemers zo eenvoudig mogelijk worden gehouden, 
zodat geen al te hoge hindernissen worden opgetrokken die de toegang tot innovatiesteun 
belemmeren. Met name voor kleine en middelgrote ondernemingen is een vereenvoudigde 
procedure zinvol, om administratieve rompslomp te vermijden ingeval steun aan projecten 
wordt afgewezen.

Amendement 11
Artikel 10, lid 2, letter b)

b) het scheppen van een gunstig 
samenwerkingsklimaat voor het MKB;

b) het scheppen van een gunstig 
samenwerkingsklimaat voor het MKB, met 
name op het vlak van de 
grensoverschrijdende samenwerking;

Motivering

De grensoverschrijdende samenwerking moet voor het MKB worden bevorderd.

Amendement 12
Artikel 10, lid 2, letter e)

e) economische en administratieve 
hervormingen inzake ondernemingen en 
innovatie.

e) economische en administratieve 
hervormingen inzake ondernemingen en 
innovatie, in het bijzonder met het oog op 
het uit de weg ruimen van 
bureaucratische belemmeringen voor het 
MKB.

Motivering

Het verminderen van de bureaucratie is van wezenlijk belang voor het concurrentievermogen.

Amendement 13
Artikel 11, inleidende formule

Acties in verband met de toegang tot 
financiering voor de start en groei van 
MKB-bedrijven en de investering in 
innoverende activiteiten, met inbegrip van 
eco-innovatie, kunnen betrekking hebben 
op:

Acties in verband met de toegang tot 
financiering voor de start en groei van 
MKB-bedrijven, de ontwikkeling van 
innoverende activiteiten, met inbegrip van 
eco-innovatie, en de internationalisering 
van de activiteit van de MKB-bedrijven
kunnen betrekking hebben op:



PE 364.805v01-00 12/30 PR\586132NL.doc

NL

Motivering

De internationalisering van het MKB moet ook een uitdrukkelijk doel van de 
financieringsinstrumenten zijn. In de ondernemingspraktijk wordt de financiering van 
grensoverschrijdende investeringsprojecten van kleine en middelgrote ondernemingen 
dikwijls bemoeilijkt doordat bijkomende risico's die specifiek voortvloeien uit het feit dat 
MKB's in verschillende landen gevestigd zijn, niet gedeeld kunnen worden. De 
internationalisering van MKB's is wegens het grensoverschrijdende karakter ervan in de 
allereerste plaats een taak van de EU en moet bijgevolg ook financieel, en niet uitsluitend met 
advies, worden bevorderd.

Amendement 14
Artikel 14, letter c)

c) ondersteuning van 
beleidsontwikkeling en samenwerking 
tussen actoren, onder wie ook nationale en 
regionale programmabeheerders.

c) ondersteuning van 
beleidsontwikkeling en samenwerking 
tussen actoren.

Motivering

Niet adviesdiensten en consultingbedrijven, maar innoverende ondernemingen moeten 
worden ondersteund.

Amendement 15
Artikel 15, inleidende formule

Acties betreffende economische en 
administratieve hervormingen inzake 
ondernemingen en innovatie kunnen 
betrekking hebben op:

Acties betreffende economische en 
administratieve hervormingen inzake 
ondernemingen en innovatie gericht zijn 
op de vermindering van de bureaucratie 
en de verbetering van de structuren die 
ten dienste staan van het MKB. Indien 
aan deze voorwaarde is voldaan, kunnen 
ook de volgende maatregelen in 
aanmerking worden genomen:

Motivering

Steun aan economische en administratieve hervormingen moet altijd gericht zijn op het 
vergroten van het concurrentievermogen.

Amendement 16
Artikel 16, lid 1
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1. De communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
moeten het MKB een gemakkelijker 
toegang tot financiering bieden op 
bepaalde momenten in de bedrijfscyclus: in 
de zaai- en startfase, bij uitbreiding en bij 
overdracht van ondernemingen. 
Investeringen van het MKB in onder meer 
technologische ontwikkeling, innovatie en 
technologieoverdracht vallen binnen het 
werkterrein van deze instrumenten.

1. De communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
moeten het MKB een gemakkelijker 
toegang tot financiering bieden op 
bepaalde momenten in de bedrijfscyclus: in 
de zaai- en startfase, bij uitbreiding en bij 
overdracht van ondernemingen. 
Investeringen van het MKB in onder meer 
technologische ontwikkeling, innovatie en 
technologieoverdracht, alsook in de 
grensoverschrijdende uitbreiding van de 
bedrijvigheid vallen binnen het 
werkterrein van deze instrumenten.

Motivering

Het concurrentievermogen en de innovatie van de ondernemingen op de Europese interne 
markt moeten worden verbeterd.

Amendement 17
Artikel 17, lid 2, alinea 2

FSIM 1 betreft aanloopinvesteringen (zaai-
en startfase). Zij richt zich op investeringen 
in gespecialiseerde durfkapitaalfondsen, 
zoals fondsen voor de aanloopfase, 
regionaal opererende fondsen, fondsen 
voor specifieke bedrijfstakken, 
technologieën of OTO, en fondsen die 
gekoppeld zijn aan incubatoren (correcte 
vertaling?); op hun beurt verstrekken deze 
fondsen kapitaal aan MKB-bedrijven. Ook 
kan zij mede-investeren in door business 
angels gesteunde fondsen en 
investeringsvehikels.

FSIM 1 betreft aanloopinvesteringen (zaai-
en startfase). Zij richt zich op investeringen 
in gespecialiseerde durfkapitaalfondsen, 
zoals fondsen voor de aanloopfase, 
regionaal opererende fondsen, fondsen 
voor specifieke bedrijfstakken, 
technologieën of OTO, en fondsen die 
gekoppeld zijn aan incubatoren (correcte 
vertaling?); op hun beurt verstrekken deze 
fondsen kapitaal aan MKB-bedrijven. Zij 
kan investeren in oprichtingskapitaal-
startkapitaal- of 
technologietransferfondsen, die 
uitsluitend of hoofdzakelijk gefinancierd 
worden door de overheid en/of publieke
(ondersteunende) instellingen, of die 
particuliere investeerders in deze fondsen 
een voorkeursbehandeling geven ten 
opzichte van de publieke investeerders op 
voorwaarde dat deze fondsen/regelingen
volgens de marktbeginselen opereren. 
Ook kan zij mede-investeren in door 
business angels gesteunde fondsen en 
investeringsvehikels, alsook in 
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proefprojecten op het gebied van de 
technologietransfer.

Motivering

Van de ETF-startersregeling, de voorloper van FSIM 1 onder het meerjarenprogramma, werd
de laatste jaren zeer weinig gebruik gemaakt, doordat er te weinig particuliere investeerders 
waren die bereid waren de vereiste 50% van het in het fonds te investeren kapitaal op te 
brengen. Om FSIM 1 nu wel tot een succes te maken moet zij derhalve ook worden 
opengesteld voor publieke investeerders.

FSIM 1 moet ook opereren op het gebied van de technologietransfer en moet zich 
hoofdzakelijk concentreren op proefprojecten, aangezien het bestaande financiële tekort niet 
kan worden opgevuld met de middelen van het KCI alleen.

Amendement 18
Artikel 17, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. In de financiële vooruitzichten moet 
voorrang worden verleend aan FSIM 1 en 
bijgevolg ook aan de verstrekking van 
durfkapitaal in de zaai- en startfase.

Motivering

Vooral inzake de verstrekking van durfkapitaal moet de EU nog een enorme achterstand 
inhalen. Tegelijkertijd gaat er een sterke hefboomwerking van uit.

Amendement 19
Artikel 18, lid 2, deelfaciliteit d)

Deelfaciliteit d), betreffende securitisatie 
van portefeuilles voor MKB-financiering 
met vreemd vermogen, mobiliseert extra 
vreemd vermogen voor het MKB, waarbij 
met de beoogde instellingen passende 
risicodelingsregelingen worden 
afgesproken. Deze transacties worden 
gesteund op voorwaarde dat de betrokken 
instellingen zich ertoe verbinden een 
aanzienlijk deel van de liquiditeit die zij als 
gevolg van het gemobiliseerde kapitaal 
ontvangen, binnen een redelijke termijn 
voor nieuwe MKB-leningen te bestemmen.

Deelfaciliteit d), betreffende securitisatie 
van portefeuilles voor MKB-financiering 
met vreemd vermogen, mobiliseert extra 
vreemd vermogen voor het MKB, waarbij 
met de beoogde instellingen passende 
risicodelingsregelingen worden 
afgesproken. Deze transacties worden 
gesteund op voorwaarde dat de betrokken 
instellingen zich ertoe verbinden een 
aanzienlijk deel van de liquiditeit die zij als 
gevolg van het gemobiliseerde kapitaal 
ontvangen, binnen een redelijke termijn 
voor nieuwe MKB-leningen te bestemmen.
De hoogte van deze nieuwe 
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kredietverlening moet zich richten naar de 
hoogte van het gegarandeerde
portefeuillerisico en wordt, tezamen met 
de looptijd, met iedere kredietverlener 
afzonderlijk overeengekomen.

Motivering

Het bevorderen van de securitisatie met overheidsgeld heeft als doel het verstrekken van 
leningen aan MKB-bedrijven te vergemakkelijken. Derhalve moeten de kredietverlenende 
instellingen de extra liquiditeit gedeeltelijk opnieuw gebruiken voor MKB-leningen. Een 
redelijke referentiegrootte kan hierbij het portefeuillerisico zijn, dat door de garantie van de 
desbetreffende tranche werd overgenomen. Het precieze bedrag en de looptijd moeten worden 
vastgesteld voor elke kredietinstelling afzonderlijk, naar gelang van de situatie en de actuele 
vraag naar kredieten.

Amendement 20
Artikel 18, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De verstrekking van kleine 
en microkredieten overeenkomstig
paragraaf 2, deelfaciliteit b) krijgt binnen 
de MKB-garantiefaciliteit voorrang.

Motivering

Uitgerekend kleine en microkredieten hebben een bijzonder sterke hefboomwerking.

Amendement 21
Artikel 19, lid 1, alinea 2, letter a)

a) vergroting van de deskundigheid op 
het gebied van investeringen en 
technologie bij fondsen die in innovatieve 
MKB-bedrijven of MKB-bedrijven met 
groeipotentieel investeren;

a) vergroting van de deskundigheid op 
het gebied van investeringen en 
technologie bij fondsen of banken die in 
innovatieve MKB-bedrijven of MKB-
bedrijven met groeipotentieel investeren;

Motivering

Daar waar de banksystemen nog niet zo goed ontwikkeld zijn, is het goed ook banken bij een 
en ander te betrekken die nog geen ervaring hebben op het gebied van dergelijke fondsen.

Amendement 22
Artikel 20, lid 2, alinea 1
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2. In verband met het in lid 1 
genoemde doel kan financiële steun aan 
netwerkpartners worden toegekend, met 
name voor het verlenen van:

2. In verband met het in lid 1 
genoemde doel kan financiële steun aan 
netwerkpartners worden toegekend, met 
name voor het verlenen van:

(-a) steun voor de instelling van one-stop-
shops voor het gehele kaderprogramma, 
waar belangstellenden en potentiële 
aanvragers omvattende inlichtingen 
kunnen krijgen omtrent de 
steunmogelijkheden van het 
kaderprogramma en op andere 
steunmogelijkheden en de desbetreffende 
contactpersonen kunnen worden gewezen. 
Het grootste deel van de financiële steun 
die ter beschikking staat van acties uit 
hoofde van dit artikel moet hieraan 
worden besteed.

a) informatie-, feedback- en 
bedrijfssamenwerkingsdiensten;

a) informatie-, feedback- en 
bedrijfssamenwerkingsdiensten;

b) innovatie-, technologie- en 
kennisoverdrachtsdiensten;

b) innovatie-, technologie- en 
kennisoverdrachtsdiensten;

c) diensten ter bevordering van de 
deelname van het MKB aan het OTO-
kaderprogramma van de Gemeenschap.

c) diensten ter bevordering van de 
deelname van het MKB aan het OTO-
kaderprogramma van de Gemeenschap.

(c bis) samenwerkingsdiensten, die door 
middel van uitwisseling tussen 
steunverleners een betere stimulering van 
het concurrentievermogen en de innovatie 
in het MKB op het oog hebben.

Motivering

De kleine en middelgrote ondernemingen en de andere aanvragers moeten de mogelijkheid 
krijgen om alle nodige informatie over het kaderprogramma op één enkele plaats te krijgen.

Samenwerking tussen steunverleners is essentieel om synergie tot stand te brengen met het 
oog op het stimuleren van de innovatie en het concurrentievermogen van het MKB.

Amendement 23
Artikel 20, lid 3

3. De Commissie selecteert 
netwerkpartners op basis van oproepen tot 
het indienen van voorstellen betreffende de 

3. De Commissie selecteert 
netwerkpartners op basis van oproepen tot 
het indienen van voorstellen betreffende de 
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in lid 2, onder a), b) en c), genoemde 
diensten. Op basis van deze oproepen tot 
het indienen van voorstellen kan de 
Commissie met geselecteerde 
netwerkpartners een kader-
partnerschapsovereenkomst sluiten waarin 
is vastgelegd welk soort activiteiten zal 
worden verricht, volgens welke procedure 
subsidies aan hen worden verleend en 
welke algemene rechten en plichten elke 
partij heeft. De kader-partnerschap kan de 
gehele looptijd van het programma 
beslaan.

in lid 2, onder a), b) en c) en c bis), 
genoemde diensten. Hierbij wordt 
bijzonder belang gehecht aan de 
desbetreffende ervaringen van de 
netwerkpartners op het vlak van het 
concipiëren en het verlenen van 
ondersteunende diensten aan 
ondernemingen, inzonderheid MKB-
bedrijven, op het gebied van de 
uitbreiding van hun activiteiten over de 
grenzen heen. Op basis van deze oproepen 
tot het indienen van voorstellen kan de 
Commissie met geselecteerde 
netwerkpartners een kader-
partnerschapsovereenkomst sluiten waarin 
is vastgelegd welk soort activiteiten zal 
worden verricht, volgens welke procedure 
subsidies aan hen worden verleend en 
welke algemene rechten en plichten elke 
partij heeft. De kader-partnerschap kan de 
gehele looptijd van het programma 
beslaan.

Motivering

Er moet gebruik worden gemaakt van de opgedane ervaring.

Amendement 24
Artikel 20 bis (nieuw)

Artikel 20 bis
Kwaliteit van de netwerken

Om de kwaliteit van de netwerken te 
garanderen heeft de Commissie strenge 
voorwaarden opgelegd voor de vorming 
van netwerken. Hierbij wordt veel waarde 
gehecht aan de kwaliteit van de 
adviesdiensten.

Motivering

Kwaliteitsgarantie is belangrijk. De kwaliteit van de adviesdiensten van de Euro Info Centres 
(EIC) en de Innovation Relay Centres (IRC) moet merkbaar verbeterd worden.
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Amendement 25
Artikel 21, lid 2

2. Een groep samenwerkende
programma's kan voor Gemeenschapssteun 
in aanmerking komen als de programma's:

2. Gezamenlijk beheer van meerdere 
programma's kan voor Gemeenschapssteun 
in aanmerking komen als:

a) afzonderlijk worden beheerd door 
overheidsdiensten op nationaal of 
subnationaal niveau; en

a) de programma's afzonderlijk 
worden beheerd door overheidsdiensten op 
nationaal of subnationaal niveau.

b) samen ten minste drie deelnemende 
landen omvatten; en

b) De actoren afkomstig zijn uit ten 
minste twee deelnemende landen.

c) gecoördineerd of gezamenlijk 
worden beheerd.

c) De programma's gecoördineerd of 
gezamenlijk worden beheerd.

Motivering

Eenvoudiger en duidelijker geformuleerd; de toegang tot de Gemeenschapssteun moet 
vergemakkelijkt worden.

Amendement 26
Artikel 23, titel

Partnerschappen tussen instanties op 
nationaal en regionaal niveau

Partnerschappen tussen instanties of 
particuliere organisaties op nationaal en 
regionaal niveau

Motivering

Ook de samenwerking tussen ondernemingen en organisaties van ondernemingen moet in 
aanmerking worden genomen.

Amendement 27
Artikel 23, lid 1

1. Om gerichte administratieve 
samenwerking tot stand te brengen, kunnen 
partnerschapsacties worden ontplooid op 
basis van oproepen tot het indienen van 
voorstellen aan nationale contactpunten. 
Deze kunnen vervolgens in overleg met de 
nationale of regionale instanties een 
deskundige of een team van deskundigen 
hierover de leiding geven.

1. Om gerichte administratieve 
samenwerking tot stand te brengen, kunnen 
partnerschappen tussen 
overheidsinstanties of particuliere 
organisaties tot stand worden gebracht op 
basis van oproepen tot het indienen van 
voorstellen aan nationale contactpunten. 
Deze kunnen vervolgens in overleg met de 
nationale of regionale instanties een 
deskundige of een team van deskundigen 
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hierover de leiding geven.

Motivering

Ook de samenwerking tussen ondernemingen en organisaties van ondernemingen moet in 
aanmerking worden genomen.

Amendement 28
Artikel 23, lid 2

2. De Commissie beoordeelt het door 
de leidinggevende deskundige of door de 
teams van deskundigen opgestelde 
werkplan en kan een subsidie aan 
overheidsdiensten verlenen.

2. De Commissie beoordeelt het door 
de leidinggevende deskundige of door de 
teams van deskundigen opgestelde 
werkplan en kan een subsidie aan 
overheidsdiensten of particuliere 
organisaties verlenen.

Motivering

Ook de samenwerking tussen ondernemingen en organisaties van ondernemingen moet in 
aanmerking worden genomen.

Amendement 29
Artikel 23, lid 3

3. De partnerschapsacties kunnen 
met centrale ondersteuningsdiensten van 
de Commissie worden aangevuld.

3. Overheidsdiensten of particuliere 
organisaties die subsidies ontvangen zijn 
ertoe gehouden de bureaucratie te 
verminderen en de algemene 
voorwaarden voor het MKB te verbeteren. 
De overheidsdiensten en de particuliere 
organisaties zetten in hun aanvraag 
uiteen hoe zij deze doelstellingen willen 
realiseren.

Motivering

Doel is het bevorderen van innovatie in de ondernemingen. Daarom moeten de middelen 
specifiek op dat doel worden gericht. Samenwerking tussen ondernemingen en organisaties 
van ondernemingen kan hiertoe bijdragen.
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Het is belangrijk dat de overheidsdiensten en de organisaties de doelstellingen van het 
programma voor ogen houden.

Amendement 30
Artikel 24, lid 1

De Commissie kan de volgende stappen 
nemen:

1. De Commissie neemt de volgende 
stappen:

Motivering

Doel van het amendement is het toezicht op het programma en de informatie over de 
uitvoering en het functioneren ervan te garanderen.

Amendement 31
Artikel 24, letter b)

b) uitvoering van effectbeoordelingen 
van Gemeenschapsmaatregelen die 
specifiek van belang zijn voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen;

b) uitvoering van effectbeoordelingen 
van Gemeenschapsmaatregelen die 
specifiek van belang zijn voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen. 
De resultaten van de effectbeoordelingen 
worden openbaar gemaakt;

Motivering

Doel van het amendement is het toezicht op het programma en de informatie over de 
uitvoering en het functioneren ervan te garanderen.

Amendement 32
Artikel 25, alinea 1 bis (nieuw)

De definitie van de doelstellingen en 
prioriteiten moet zodanig zijn dat een 
aanpassing aan toekomstige 
ontwikkelingen en nieuwe accenten 
mogelijk blijft. De regels en criteria 
moeten tezamen met de belanghebbende 
kringen worden uitgewerkt en moeten 
voor alle betrokkenen transparant, helder 
en logisch zijn.



PR\586132NL.doc 21/30 PE 364.805v01-00

NL

Motivering

Alleen een flexibele vormgeving van het programma garandeert een optimale benutting van 
de begrotingsmiddelen over de relatief lange periode van zeven jaar. Een nieuwe toewijzing 
van de financiële instrumenten voor andere bestemmingen, wanneer zich nieuwe 
ontwikkelingen voordoen, moet mogelijk blijven. Daarbij moeten de criteria beantwoorden 
aan de realiteit en voor alle belanghebbenden en betrokkenen transparant zijn. Dit bevordert 
dat er aanvragen worden ingediend die een goede kans op succes hebben, en het is 
bevorderlijk voor een goede benutting van het betreffende instrument.

Amendement 33
Artikel 26, lid 3

3. Promotie en bewustmaking van de 
kansen en voordelen die ICT voor 
bedrijven en burgers oplevert, vormen een 
belangrijk aspect van de in lid 2 bedoelde 
acties.

3. Promotie en bewustmaking van de 
kansen en voordelen die ICT voor 
bedrijven en burgers oplevert, vormen 
slechts een beperkt aspect van de in lid 2 
bedoelde acties. Het grootste deel van de 
acties moet direct gericht zijn op de 
innovatie en het concurrentievermogen 
van het MKB.

Motivering

Promotie en bewustmaking is minder belangrijk dan de innovatie en het 
concurrentievermogen zelf.

Amendement 34
Artikel 30, alinea 2 bis (nieuw)

Dit deelprogramma is vooral gericht op 
het versterken van het 
concurrentievermogen en de innovatie 
van het MKB. Het grootste deel van de 
middelen voor het ICT-deelprogramma 
moet daaraan worden besteed.

Motivering

De kleine en middelgrote ondernemingen zijn de drijvende kracht van het 
concurrentievermogen en de innovatie. Het is logisch dat zij in de eerste plaats betrokken 
worden bij de omzetting van het programma.
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Amendement 35
Artikel 31, lid 2, alinea 2

Aan de in lid 1, onder a), bedoelde 
projecten kan de Gemeenschap een 
subsidie van maximaal 50% van de totale 
kosten verlenen. Overheidslichamen 
kunnen in aanmerking komen voor een 
vergoeding op basis van 100% van de 
extra kosten.

Aan de in lid 1, onder a), bedoelde 
projecten kan de Gemeenschap een 
subsidie van maximaal 50% van de totale 
kosten verlenen.

Motivering

Een gelijke subsidiëring van maximaal 50% van de totale kosten stimuleert de optimale 
uitvoering van het programma. Subsidiëringen van 100% stimuleren eerder misbruik van 
overheidsmiddelen.

Amendement 36
Artikel 31, lid 3, alinea 2

De bijdrage van de Gemeenschap voor de 
in lid 1, onder b), bedoelde maatregelen 
beperkt zich tot de directe uitgaven die 
noodzakelijk of wenselijk worden geacht 
voor het verwezenlijken van de specifieke 
doelstellingen van de actie.

De bijdrage van de Gemeenschap voor de 
in lid 1, onder b), bedoelde maatregelen 
beperkt zich tot 50% van de directe 
uitgaven die noodzakelijk of wenselijk 
worden geacht voor het verwezenlijken van 
de specifieke doelstellingen van de actie.

Motivering

Een gelijke subsidiëring van maximaal 50% van de totale kosten stimuleert de optimale 
uitvoering van het programma. 

Amendement 37
Artikel 33, inleidende formule

Voor de analyse, ontwikkeling en 
coördinatie van beleid met deelnemende 
landen zijn de volgende acties nodig:

Voor de analyse, ontwikkeling en 
coördinatie van beleid met deelnemende 
landen zijn de volgende acties nodig, voor 
zover kan worden vastgesteld dat zij een 
direct voordeel opleveren voor het 
concurrentie- en innovatievermogen van 
het MKB:
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Motivering

Het KCI moet in de eerste plaats bevorderlijk zijn voor het concurrentie- en 
innovatievermogen van de kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement 38
Artikel 34, lid 1, inleidende formule

1. Voor de uitvoering van het 
programma of de voorbereiding van 
toekomstige activiteiten zijn de volgende 
acties nodig:

1. Voor de uitvoering van het 
programma of de voorbereiding van 
toekomstige activiteiten zijn de volgende 
acties nodig, voor zover kan worden 
vastgesteld dat zij een direct voordeel 
opleveren voor het concurrentie- en 
innovatievermogen van het MKB:

Motivering

Het KCI moet in de eerste plaats bevorderlijk zijn voor het concurrentie- en 
innovatievermogen van de kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement 39
Artikel 36, alinea 1 bis (nieuw)

De definitie van de doelstellingen en 
prioriteiten moet zodanig zijn dat een 
aanpassing aan toekomstige 
ontwikkelingen en nieuwe accenten 
mogelijk blijft. De regels en criteria 
moeten tezamen met de belanghebbende 
kringen worden uitgewerkt en moeten 
voor alle betrokkenen transparant, helder 
en logisch zijn.

Amendement 40
Hoofdstuk III, titel

Programma Intelligente energie   Europa Programma Intelligente energie en 
technologie - Europa
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Motivering

De titel moet worden gewijzigd om het belang van de technologie voor de verwezenlijking van 
de programmadoelstellingen duidelijk te maken.

Amendement 41
Artikel 37, lid 2, letter b)

b) nieuwe en duurzame 
energiebronnen te promoten en 
energiediversificatie te steunen;

b) nieuwe, duurzame en bestaande 
energiebronnen te promoten en 
energiediversificatie te steunen. Bestaande 
energiebronnen worden slechts 
gepromoot indien dit kan bijdragen aan 
een betere kwaliteit van het milieu of een 
efficiënter energieverbruik;

Motivering

Door alle bestaande energiebronnen uit te sluiten geven wij de kans uit handen om een 
bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu en de energie-efficiëntie.

Amendement 42
Artikel 38, letter b)

b) het in alle lidstaten stimuleren van 
investeringen in nieuwe en best presterende 
energie-efficiëntietechnologieën, duurzame 
energiebronnen en energiediversificatie, 
ook in het vervoer, door de kloof tussen de 
succesvolle demonstratie van innovatieve 
technologieën en de daadwerkelijke, 
grootschalige introductie ervan op de markt 
te overbruggen om zo een hefboomeffect 
voor de investeringen van de publieke en 
particuliere sector te creëren, belangrijke 
strategische technologieën te promoten, de 
kosten te verlagen, de marktervaring te 
vergroten en bij te dragen tot het 
verkleinen van de financiële risico's en 
andere ervaren risico's en belemmeringen 
die dergelijke investeringen verhinderen;

b) het in alle lidstaten stimuleren van 
investeringen in nieuwe en best presterende 
energie-efficiëntietechnologieën, duurzame 
energiebronnen en energiediversificatie, 
met behoud van de bestaande schone 
energiebronnen, ook in het vervoer, door 
de kloof tussen de succesvolle 
demonstratie van innovatieve 
technologieën en de daadwerkelijke, 
grootschalige introductie ervan op de markt 
te overbruggen om zo een hefboomeffect 
voor de investeringen van de publieke en 
particuliere sector te creëren, belangrijke 
strategische technologieën te promoten, de 
kosten te verlagen, de marktervaring te 
vergroten en bij te dragen tot het 
verkleinen van de financiële risico's en 
andere ervaren risico's en belemmeringen 
die dergelijke investeringen verhinderen;
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Motivering

Diversificatie van de energievoorziening vermindert de afhankelijkheid van één enkele 
energiebron. Bij de keuze van de afzonderlijke bestanddelen van de energiemix moet echter 
de ook rekening worden gehouden met de energiebronnen die thans reeds een bijdrage 
leveren aan het bereiken van de Kyoto-doelstellingen en die de energievoorziening 
veiligstellen ingeval hernieuwbare energiebronnen uitvallen.

Amendement 43
Artikel 39, letter b)

b) steun bij de opstelling en toepassing 
van wetgevingsmaatregelen.

b) steun bij de opstelling en toepassing 
van wetgevingsmaatregelen die bijdragen 
aan de verbetering van het concurrentie-
en innovatievermogen en geen nieuwe 
hindernissen voor energiebedrijven 
opwerpen.

Motivering

Steun via wetgevingsmaatregelen moet beantwoorden aan de algemene doelstellingen van het 
KCI.

Amendement 44
Artikel 40, letter a)

a) bevordering van nieuwe en 
duurzame energiebronnen voor de 
gecentraliseerde en gedecentraliseerde 
productie van elektriciteit en warmte en de 
diversificatie van energiebronnen, met 
uitzondering van acties die onder artikel 41 
vallen;

a) bevordering van nieuwe en 
duurzame energiebronnen voor de 
gecentraliseerde en gedecentraliseerde 
productie van elektriciteit en warmte en de 
diversificatie van energiebronnen, met 
behoud van de bestaande schone 
energiebronnen, met uitzondering van 
acties die onder artikel 41 vallen;

Motivering

Diversificatie van de energievoorziening vermindert de afhankelijkheid van één enkele 
energiebron. Bij de keuze van de afzonderlijke bestanddelen van de energiemix moet echter 
de ook rekening worden gehouden met de energiebronnen die thans reeds een bijdrage 
leveren aan het bereiken van de Kyoto-doelstellingen en die de energievoorziening 
veiligstellen ingeval hernieuwbare energiebronnen uitvallen.
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Amendement 45
Artikel 40, letter b)

b) integratie van nieuwe en duurzame 
energiebronnen in de lokale omgeving en 
in energiesystemen;

b) integratie van nieuwe, duurzame 
en bestaande energiebronnen in de lokale 
omgeving en in energiesystemen;

Motivering

Bij de keuze van de afzonderlijke bestanddelen van de energiemix moet echter de ook 
rekening worden gehouden met de energiebronnen die thans reeds een bijdrage leveren aan 
het bereiken van de Kyoto-doelstellingen 

Amendement 46
Artikel 45, alinea 1 bis (nieuw)

De regels, bepalingen en criteria moeten 
tezamen met de belanghebbende kringen 
worden uitgewerkt en moeten voor alle 
betrokkenen transparant, helder en 
logisch zijn.

Motivering

Heldere en transparante regels, bepalingen en criteria bevorderen de indiening door de 
betrokkenen van kwalitatief goede voorstellen die een reële kans op succes hebben.

Amendement 47
Artikel 46 bis (nieuw)

Artikel 46 bis
Strategisch beheer van het 

kaderprogramma
De Commissie en het in artikel 46 
genoemde POI-beheerscomité zorgen voor 
het beheer van het kaderprogramma. Dat 
beheer behelst in het bijzonder het sturen 
en eventueel heroriënteren van de 
middelen, alsook, indien nodig, het 
prioriseren van de steunmogelijkheden.
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Motivering

DG "ondernemingen" van de Commissie onderhoudt de meest directe relatie met de eigenlijke 
"dragers" van het concurrentie- en innovatievermogen, namelijk de kleine en middelgrote 
ondernemingen. Daarom moet dat DG ook een leidende rol toebedeeld krijgen.

Amendement 48
Bijlage II, deel 1, letter D bis (nieuw)

D bis. Toewijzing van begrotingsmiddelen 
aan financiële instrumenten
Het totale indicatieve bedrag aan 
begrotingsmiddelen dat wordt toegewezen 
aan de communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB 
wordt als volgt opgesplitst: minimaal 65% 
voor de Faciliteit voor snelgroeiende, 
innovatieve MKB-bedrijven (FSIM), 
gelijkelijk verdeeld over FSIM 2 en FSIM 
2, en maximaal 35% voor de MKB-
garantiefaciliteit.

Motivering

Het ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen bij de toegang tot Europese 
openbare aanbestedingen biedt deze bedrijven extra mogelijkheden en stimuleert de 
concurrentie en de benutting van de Europese interne markt.

Amendement 49
Bijlage II, deel 2, letter C, alinea 2

FSIM 1 investeert in intermediaire 
durfkapitaalfondsen die investeren in 
maximaal tien jaar oude MKB-bedrijven, 
gewoonlijk vanaf de niveaus pre-A 
(zaaifase) en A (aanloopfase), en doet in 
sommige gevallen ook 
vervolginvesteringen. De maximale totale 
investering in een intermediair 
durfkapitaalfonds bedraagt 25% van het 
totale kapitaal dat door het fonds wordt 
gehouden, of 50% voor nieuwe fondsen die 
waarschijnlijk een bijzonder krachtige 
katalyserende rol bij de ontwikkeling van 
durfkapitaalmarkten voor een specifieke 

FSIM 1 investeert in intermediaire 
durfkapitaalfondsen die investeren in 
maximaal tien jaar oude MKB-bedrijven, 
gewoonlijk vanaf de niveaus pre-A 
(zaaifase) en A (aanloopfase), en doet in 
sommige gevallen ook 
vervolginvesteringen. De maximale totale 
investering in een intermediair 
durfkapitaalfonds bedraagt 25% van het 
totale kapitaal dat door het fonds wordt 
gehouden, of 50% voor nieuwe fondsen die 
waarschijnlijk een bijzonder krachtige 
katalyserende rol bij de ontwikkeling van 
durfkapitaalmarkten voor een specifieke 
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technologie of in een specifieke regio 
zullen vervullen, alsmede voor 
investeringsvehikels van business angels. 
De maximale totale investering in een 
intermediair durfkapitaalfonds bedraagt 
50% ingeval het fonds voornamelijk 
investeert in MKB-bedrijven die actief zijn 
op het gebied van eco-innovatie. Ten 
minste 50% van het in een fonds 
geïnvesteerde kapitaal moet afkomstig zijn 
van investeerders die werken in 
omstandigheden die overeenkomen met de 
normale marktomstandigheden (volgens 
het "beginsel van de particuliere 
investeerder in een markteconomie"), 
ongeacht de rechtsvorm en de 
eigendomsstructuur van de investeerders 
die dit deel van het kapitaal verstrekken. 
Voor geen enkel fonds mag een 
betalingsverplichting van meer dan 
30 miljoen euro worden aangegaan. 
Investeringen van FSIM 1 kunnen worden 
gecombineerd met eigen middelen van het 
EIF, middelen onder het EIB-mandaat of 
andere door het EIF beheerde middelen.

technologie of in een specifieke regio 
zullen vervullen, alsmede voor 
investeringsvehikels van business angels. 
De maximale totale investering in een 
intermediair durfkapitaalfonds bedraagt 
50% ingeval het fonds voornamelijk 
investeert in MKB-bedrijven die actief zijn 
op het gebied van eco-innovatie. Ten 
minste 50% van het in een fonds 
geïnvesteerde kapitaal moet afkomstig zijn 
van investeerders die werken in 
omstandigheden die overeenkomen met de 
normale marktomstandigheden (volgens 
het "beginsel van de particuliere 
investeerder in een markteconomie"), 
ongeacht de rechtsvorm en de 
eigendomsstructuur van de investeerders 
die dit deel van het kapitaal verstrekken. 
Daarbij wordt een zo groot mogelijke 
deelname van particuliere investeerders 
nagestreefd. Voor geen enkel fonds mag 
een betalingsverplichting van meer dan 
30 miljoen euro worden aangegaan. 
Investeringen van FSIM 1 kunnen worden 
gecombineerd met eigen middelen van het 
EIF, middelen onder het EIB-mandaat of 
andere door het EIF beheerde middelen.

Motivering

Van de ETF startfaciliteit, de voorloper van FSIM onder MAP, werd onvoldoende gebruik 
gemaakt, doordat er te weinig particuliere investeerders waren. Deze moeten, volgens de 
voorschriften, 50% van het  kapitaal ter beschikking stellen. Daarom dient, in tegenstelling 
tot MAP, onder CIP een openstelling voor publieke investeerders plaats te vinden - zoals 
voorgesteld in de tekst van de Commissie - , waarbij er tegelijk naar moet worden gestreefd 
een zo groot mogelijk aantal particuliere investeerders aan te trekken. Op die manier kan een 
betere gebruikmaking van FSIM 1 worden verwacht.

Amendement 50
Bijlage III, letter a), streepje 7 bis (nieuw)

 - ondersteuning van de toegang van 
MKB-bedrijven tot openbare 
aanbestedingen die in geheel Europa 



PR\586132NL.doc 29/30 PE 364.805v01-00

NL

worden uitgeschreven.

Motivering

Het ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen bij de toegang tot Europese 
openbare aanbestedingen biedt deze bedrijven extra mogelijkheden en stimuleert de 
concurrentie en de benutting van de Europese interne markt.

Amendement 51
Bijlage III, letter c), streepje 2

– ondersteuning van MKB-bedrijven 
bij het vaststellen van hun OTO-behoeften 
en bij het vinden van partners met 
soortgelijke OTO-behoeften;

– ondersteuning van MKB-bedrijven 
bij het vaststellen van hun OTO-behoeften 
en bij het vinden van partners met 
soortgelijke OTO-behoeften, alsook bij het 
aanbieden van OTO-diensten en het 
zoeken naar OTO-dienstverleners;

Motivering

Kleine en middelgrote ondernemers hebben ook steun nodig bij het zoeken naar OTO-
dienstverleners.

Amendement 52
Bijlage III, letter c bis) (nieuw)

 c bis. Uitwisseling met het oog op een 
betere ondersteuning van het MKB
- inzameling, beoordeling en transfer van 
kennis en nieuwe ideeën met betrekking 
tot de al dan niet financiële ondersteuning 
van MKB-bedrijven, onder meer door 
middel van communautaire kredieten, met 
als doel de ontwikkeling van innoverende 
instrumenten en modellen voor de 
bevordering van het MKB.

Motivering

Vloeit voort uit het amendement op artikel 20 d).
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TOELICHTING

Het gaat er de rapporteur in de allereerste plaats om het programma structureel af te stemmen 
op de potentiële steunaanvragers en bijgevolg op de directe begunstigden. Hierbij moeten 
twee centrale elementen worden belicht. In de eerste plaats moet de potentiële steunaanvrager 
de mogelijkheid hebben zich vooraleer een aanvraag in te dienen volledig te informeren over 
de steunmogelijkheden van het KCI en daarna de aanvraagprocedure te starten, waarbij zijn 
aanspreekpartner zoveel mogelijk dezelfde blijft. Dit is alleen mogelijk met een "one-stop-
shop". De rapporteur juicht het voornemen van de Commissie toe om een agentschap op te 
richten voor de uitvoering van het KCI en verzoekt het Parlement om zijn steun voor dit plan. 
Wel moet dat agentschap over voldoende middelen beschikken om zelfs in de voorafgaande 
fase de talrijke behoeften van de aanvragers te bevredigen.

De tweede belangrijke vereiste in dat opzicht is een radicale vereenvoudiging van de 
aanvraagprocedure. De al eerder toegepaste tweetrapsprocedure is bruikbaar voor een groot 
deel van het KCI en verlaagt de drempel voor belangstellende kleine en middelgrote 
ondernemingen in aanzienlijke mate. Zij garandeert hierdoor dat tal van innoverende 
bedrijven eraan kan deelnemen.

Wat het ICT-programma betreft, is het zeer belangrijk dat de volle aandacht van de overheid 
nu uitgaat naar de eigenlijke drijvende krachten van de innovatie, namelijk de kleine en 
middelgrote ondernemingen. De rapporteur erkent weliswaar dat de administratieve structuren 
een belangrijke functie vervullen als kader, dat bepalend is voor de innovatiecapaciteit van het 
MKB; het mag er evenwel niet toe leiden dat alleen overheidsinstellingen voor steun in 
aanmerking komen.

Ook op het stuk van Intelligente energie en technologie pleit de rapporteur voor een 
uitbreiding. De toevoeging van de term "technologie" in de titel maakt duidelijk dat Europa 
op de gebieden energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling in de allereerste plaats moet 
inzetten op het uitwerken van op technologie gesteunde oplossingen, wanneer dit streven 
moet leiden tot meer concurrentie- en innovatievermogen.

Zeer belangrijk is hierbij dat in het programma ook plaats wordt ingeruimd voor de bestaande 
energiebronnen die beantwoorden aan de doelstellingen inzake milieu- en energie-efficiëntie. 
Uitgerekend op dit gebied is het vaak mogelijk om met bescheiden middelen 
verbazingwekkende resultaten te boeken op het vlak van duurzame energievoorziening en 
verbetering van de energie-efficiëntie.

Tot slot kan worden gesteld dat het KCI, als kern van het innovatiebeleid van de EU, met 
slechts 4,2 miljard EUR over een looptijd van 7 jaar en voor 25 lidstaten bijzonder 
stiefmoederlijk is bedeeld. Anderzijds moeten wij het KCI echter zien als een katalysator die 
ook in andere programma's (regionale ontwikkeling, landbouw, vervoer, enz.) de innovatie 
stimuleert.


