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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande av ett 
ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013)
(KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0121)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 156, 157.3 och 175.1 i EG-fördraget, i 
enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0098/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet 
för ekonomi och valutafrågor och budgetutskottet (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 1, punkt 2

2. Ramprogrammet skall bidra till den 
konkurrenskraft och innovationskapacitet 
som gemenskapen har i sin egenskap av 
avancerat kunskapssamhälle, där en hållbar 
utveckling baseras på såväl en balanserad
ekonomisk tillväxt och en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft och med en hög
skyddsnivå och förbättringar av kvaliteten

2. Ramprogrammet skall bidra till den 
konkurrenskraft och innovationskapacitet 
som gemenskapen har i sin egenskap av 
avancerat kunskapssamhälle, där en hållbar 
utveckling baseras på såväl en kraftig
ekonomisk tillväxt som en ytterst 
konkurrenskraftig social 
marknadsekonomi med en lämplig
skyddsnivå och hög miljökvalitet som 
baserar sig på principen om hållbar 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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av miljöskyddet. utveckling. I detta sammanhang skall 
särskild vikt läggas vid stöd till små och 
medelstora företag och ett innovativt 
utnyttjande av forskningsrön.

Motivering

I tider då Europa på det hela taget befinner sig i en tillväxtkris måste målet med alla åtgärder
vara att skapa kraftig tillväxt. Uttryck som ”hög” och “förbättringar“ ifrågasätter de 
framsteg som redan gjorts i Europa när det gäller skyddsnivå och miljö.

Ändringsförslag 2
Artikel 1, punkt 3

3. Ramprogrammet skall inte omfatta 
sådana åtgärder inom forskning och teknisk 
utveckling som genomförs i enlighet med 
artikel 166 i fördraget.

3. Ramprogrammet skall inte omfatta 
sådana åtgärder inom forskning och teknisk 
utveckling som genomförs i enlighet med 
artikel 166 i fördraget, utan uttryckligen 
främja ett innovativt genomförande av 
forsknings- och utvecklingsresultaten i 
företag. Även gråzonen mellan forskning 
och tillämpning (den så kallade 
pre-seed-fasen) skall främjas i enlighet
med artikel 166 i fördraget.

Motivering

Omsättningen av forsknings- och utvecklingsresultat i produktionsprocesser vid företag och i 
säljbara produkter är avgörande för utnyttjandet av innovationspotentialen. Det är särskilt 
viktigt att luckan mellan forskning och innovation överbryggas. Därför är det också viktigt att 
formulera ramprogrammets stödsyften så att det inte uppstår någon teknisk lucka mellan
stödprogrammen.

Ändringsförslag 3
Artikel 2, punkt 1

1. Ramprogrammet skall ha följande mål: 1. Ramprogrammet skall ha följande 
övergripande mål:

a) Att utveckla företagens konkurrenskraft, 
i synnerhet när det gäller små och 
medelstora företag.

a) Att utveckla företagens konkurrenskraft, 
i synnerhet när det gäller små och 
medelstora företag.

b) Att främja innovation, däribland 
miljöinnovation.

b) Att främja innovation, däribland 
miljöinnovation.
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Dessa skall åtföljas av följande 
underordnade mål, som har som syfte att
bidra till uppnåendet av ovannämnda 
mål:

c) Att påskynda utvecklingen av ett 
konkurrenskraftigt och innovativt 
informationssamhälle för alla.

a) Att påskynda utvecklingen av ett 
konkurrenskraftigt och innovativt 
informationssamhälle för alla.

d) Att främja dels energieffektivitet, dels 
nya och förnybara energikällor i alla 
sektorer, däribland transportsektorn.

b) Att främja dels energieffektivitet, dels 
nya och förnybara energikällor i alla 
sektorer, däribland transportsektorn.

Motivering

Konkurrenskraft och innovationskapacitet är ramprogrammets huvudmål. Att utveckla 
informationssamhället och hantera energifrågor på ett ansvarsfullt sätt är nödvändiga 
faktorer som självfallet måste bidra till att uppnå dessa mål, men de utgör inget eget mål 
inom ramen för detta program.

Ändringsförslag 4
Artikel 4, led d

d) Andra tredjeländer, när avtalen ger 
utrymme för detta.

d) Andra tredjeländer, när avtalen ger 
utrymme för detta och när detta skulle 
innebära ett mervärde för 
konkurrenskraften i EU.

Motivering

Tredjeländers deltagande erbjuder också möjligheter och bör därför inte uteslutas, men det 
måste basera sig på ett europeiskt mervärde.

Ändringsförslag 5
Artikel 5, punkt 1, stycke 1a (nytt)

Kommissionen skall utan dröjsmål och på 
ett ingående sätt informera 
Europaparlamentet om dessa 
arbetsprogram.

Motivering

Kommissionens skyldigheter att rapportera till Europaparlamentet bör stärkas.



PE 364.805v01-00 8/29 PR\586132SV.doc

SV

Ändringsförslag 6
Artikel 6, rubrik

Genomförandeåtgärder Gemensamma genomförandeåtgärder

Motivering

Det bör klargöras att alla CIP-instrument kan användas gemensamt av alla delar av 
programmet.

Ändringsförslag 7
Artikel 6, punkt 1

1. Arbetsprogrammen skall främst 
genomföras med hjälp av följande:

1. De instrument som presenteras i de 
följande kapitlen I, II och II i avsnitten 
om ”genomförande” utgör en del av 
ramprogrammets gemensamma
verktygsuppsättning. De kan också
användas i syfte att uppnå målen i de
andra delarna av programmet.

a) Gemenskapens finansiella instrument 
för små och medelstora företag.
b) Nätverk som samlar många olika 
berörda parter.
c) Pilotprojekt, 
marknadsintroduktionsprojekt och andra 
åtgärder som främjar praktisk 
användning av innovationer.
d) Analys och utveckling av politiken samt 
samordning av denna med deltagande 
länder.
e) Informationsutbyte, kunskapsspridning 
och medvetandehöjande åtgärder.
f) Stöd till medlemsstaters eller regioners 
gemensamma insatser.
g) Upphandling baserad på teniska 
specifikationer som utarbetats i samarbete 
med medlemsstaterna.
h) Partnerskap mellan myndigheter på 
nationell och regional nivå.
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Motivering

Denna punkt behövde absolut klargöras. Det är sålunda inte längre nödvändigt att räkna upp 
de gemensamma instrumenten.

Ändringsförslag 8
Artikel 7, stycke 2a (nytt)

Kommissionen skall så långt som möjligt
minimera utgifterna för de insatser som 
avses i denna artikel, så att en så stor del 
som möjligt av medlen tillfaller de 
verkliga bärarna av konkurrenskraft och 
innovation.

Motivering

Kommissionen bör ha tillgång till ett lämpligt belopp för tekniskt bistånd som dock måste 
hållas inom vissa gränser.

Ändringsförslag 9
Artikel 8, punkt 5

5. Kommissionen skall meddela 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén de viktigaste resultaten 
av halvtids- och slututvärderingarna av 
ramprogrammet och dess särskilda 
program.

5. Kommissionen skall meddela 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén resultaten av halvtids-
och slututvärderingarna av ramprogrammet 
och dess särskilda program.

Motivering

De mottagande institutionerna bör själva få avgöra huruvida ett enskilt resultat är viktigt 
eller inte.

Ändringsförslag 10
Artikel 9a (ny)

Artikel 9a
Ansökningsförfarande

1. Kommissionen skall utarbeta ett enkelt 
och obyråkratiskt ansökningsförfarande 
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som gör det möjligt för sökandena att, 
genom en första standardiserad ansökan 
på högst två sidor (hädanefter ”förenklat 
ansökningsförfarande”), låta undersöka 
huruvida projektet är stödberättigat eller 
inte innan detaljerade 
ansökningshandlingar skall lämnas in.
2. Kommissionen skall inom ramen för 
det förenklade ansökningsförfarandet 
avge ett yttrande senast sex veckor efter 
det att den första ansökan har mottagits.
3. Sökande som redan från början lämnar 
in fullständiga handlingar kan inte 
hänvisas till det förenklade 
ansökningsförfarandet.
4. Inom ramen för det förenklade 
ansökningsförfarandet skall 
kommissionen bevilja en tilläggsfrist på 
två månader för inlämnande av 
detaljerade och fullständiga 
ansökningshandlingar för att särskilt små 
och medelstora företag skall kunna delta i 
EU:s stödprogram utan höga byråkratiska 
kostnader.
5. Detta förfarande skall gälla för alla 
delprogram som ingår i ramprogrammet i 
alla de fall då stödmedel beviljas direkt av 
kommissionen. Det skall inte gälla för de 
finansiella instrument som avses i 
artiklarna 16, 17 och 18.

Motivering

Ansökningsförfarandet måste göras enkelt för företagen så att det inte föreligger för stora 
hinder för företagen att utnyttja innovationsstödet. Ett förenklat ansökningsförfarande är 
särskilt intressant för små och medelstora företag eftersom de kan undvika onödigt arbete om 
projektet inte uppfyller villkoren för stödberättigande.

Ändringsförslag 11
Artikel 10, punkt 2, led b

b) Skapande av gynnsamma villkor för 
samarbete mellan små och medelstora 
företag.

b) Skapande av gynnsamma villkor för 
samarbete mellan små och medelstora 
företag, särskilt inom området 
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gränsöverskridande samarbete.

Motivering

Det gränsöverskridande samarbetet mellan små och medelstora företag bör stärkas.

Ändringsförslag 12
Artikel 10, punkt 2, led e

e) Företags- och innovationsrelaterade 
ekonomiska och administrativa reformer.

e) Företags- och innovationsrelaterade 
ekonomiska och administrativa reformer, 
särskilt i syfte att avveckla de byråkratiska 
hindren för små och medelstora företag.

Motivering

Med tanke på konkurrenskraften är det mycket viktigt att man minskar byråkratin.

Ändringsförslag 13
Artikel 11, stycke 1

Insatser som rör finansiering för små och 
medelstora företag i nyetablerings- och 
tillväxtfasen och för investeringar i
innovationsverksamhet, däribland 
miljöinnovation, kan bestå i följande:

Insatser som rör finansiering för små och 
medelstora företag i nyetablerings- och 
tillväxtfasen, utveckling av
innovationsverksamhet, däribland 
miljöinnovation, samt en 
internationalisering av deras 
affärsverksamhet kan bestå i följande:

Motivering

Främjande av ”små och medelstora företags internationalisering” bör även vara ett explicit 
mål för finansieringsinstrumenten. I gängse affärspraxis försvåras ofta finansieringen av små 
och medelstora företags gränsöverskridande investeringsprojekt eftersom de extra risker som 
är förenade med företagens utlandsverksamhet inte kan delas. Internationaliseringen av små 
och medelstora företag är genom sin gränsöverskridande karaktär en av EU:s särskilda 
uppgifter och bör därför även främjas rent finansiellt – inte bara genom rådgivningstjänster.

Ändringsförslag 14
Artikel 14, led c

c) Stöd till politikutveckling och samarbete 
mellan olika aktörer, inbegripet nationella 

c) Stöd till politikutveckling och samarbete 
mellan olika aktörer.
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och regionala programförvaltare.

Motivering

Det är inte konsult- och rådgivningsföretag som skall främjas utan innovationsinriktade
företag.

Ändringsförslag 15
Artikel 15, stycke 1

Verksamhet som rör företags- och 
innovationsrelaterade ekonomiska och 
administrativa reformer kan bestå i 
följande:

Verksamhet som rör företags- och 
innovationsrelaterade ekonomiska och 
administrativa reformer skall leda till
minskad byråkrati och bättre strukturer 
för små och medelstora företag. Om detta 
villkor uppfylls kan också följande 
åtgärder beaktas:

Motivering

Främjandet av ekonomiska och administrativa reformer måste alltid ha som mål att öka 
konkurrenskraften.

Ändringsförslag 16
Artikel 16, punkt 1

1. Gemenskapens finansiella instrument 
skall användas med målet att underlätta för 
små och medelstora företag att få tillgång 
till finansiering i vissa faser av sin 
livscykel: såddfas, företagsetablering, 
expansion och företagsöverlåtelse. 
Instrumenten skall omfatta små och 
medelstora företags investeringar inom 
verksamhet såsom teknisk utveckling, 
innovation och tekniköverföring.

1. Gemenskapens finansiella instrument 
skall användas med målet att underlätta för 
små och medelstora företag att få tillgång 
till finansiering i vissa faser av sin 
livscykel: såddfas, företagsetablering, 
expansion och företagsöverlåtelse. 
Instrumenten skall omfatta små och 
medelstora företags investeringar inom 
verksamhet såsom teknisk utveckling, 
innovation och tekniköverföring samt 
dessa företags gränsöverskridande 
expansion av verksamheten.

Motivering

Företagens konkurrenskraft och innovationskapacitet på den europeiska inre marknaden 
förstärks.
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Ändringsförslag 17
Artikel 17, punkt 2, stycke 2

Den första, kallad GIF1, skall omfatta 
investeringar på ett tidigt stadium (såddfas 
och företagsetablering). Den skall vara 
inriktad på investeringar i specialiserade 
riskkapitalfonder, såsom fonder för 
investeringar på ett tidigt stadium, fonder 
som arbetar regionalt, fonder som är 
inriktade på särskilda sektorer, särskild 
teknik eller FoTU och fonder som är 
knutna till företagskuvöser, som i sin tur 
skall förse små och medelstora företag med 
kapital. Den kan också saminvestera i 
fonder och investeringsinstrument som 
förvaltas av företagsänglar.

Den första, kallad GIF1, skall omfatta 
investeringar på ett tidigt stadium (såddfas 
och företagsetablering). Den skall vara 
inriktad på investeringar i specialiserade 
riskkapitalfonder, såsom fonder för 
investeringar på ett tidigt stadium, fonder 
som arbetar regionalt, fonder som är 
inriktade på särskilda sektorer, särskild 
teknik eller FoTU och fonder som är 
knutna till företagskuvöser, som i sin tur 
skall förse små och medelstora företag med 
kapital. Den kan investera i stödfonder för 
såddkapital, företagsetablering eller 
tekniköverföring, vilka helt eller 
huvudsakligen finansieras av regeringar
och/eller offentliga institutioner 
(stödinstitutioner) eller vilka ger privata 
investerare i sådana fonder en 
förmånligare behandling än offentliga 
investerare, förutsatt att dessa 
fonder/system verkar i enlighet med 
marknadens principer. Den kan också 
saminvestera i fonder och 
investeringsinstrument som förvaltas av 
företagsänglar och i pilotprojekt på 
tekniköverföringsområdet.

Motivering

ETF:s företagsetableringssystem, föregångare till GIF 1 inom ramen för MAP, har utnyttjats 
väldigt dåligt de senaste åren på grund av bristen på privata investerare som kan uppbringa 
de nödvändiga 50 procenten av det investerade kapitalet i respektive fond. För att GIF 1 skall 
fungera denna gång bör den därför även vara öppen för offentliga investerare. 

GIF 1 bör även användas på tekniköverföringsområdet och huvudsakligen koncentreras till 
pilotprojekt, eftersom det befintliga finansieringsgapet inte kan överbryggas med 
CIP-budgeten.

Ändringsförslag 18
Artikel 17, stycke 2a (nytt)

2a. GIF 1 och därigenom utlåning av 
riskkapital i sådd- och etableringsfasen
skall ges företräde i den ekonomiska 
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planeringen.

Motivering

EU måste öka sina ansträngningar särskilt på området för utlåning av riskkapital. Samtidigt 
kan man här vänta sig en stor hävstångseffekt.

Ändringsförslag 19
Artikel 18, punkt 2, Den fjärde delen, d

Den fjärde delen, d) värdepapperisering av 
små och medelstora företags fordringar, 
skall mobilisera kompletterande 
skuldfinansiering för små och medelstora 
företag, i enlighet med lämpliga 
riskdelningsavtal med de berörda 
instituten. Stöd till dessa transaktioner ges 
på villkor att finansinstituten åtar sig att 
ställa en betydande del av den uppnådda 
likviditeten av det mobiliserade kapitalet 
till förfogande för ny utlåning till små och 
medelstora företag inom en rimlig 
tidsperiod.

Den fjärde delen, d) värdepapperisering av 
små och medelstora företags fordringar, 
skall mobilisera kompletterande 
skuldfinansiering för små och medelstora 
företag, i enlighet med lämpliga 
riskdelningsavtal med de berörda 
instituten. Stöd till dessa transaktioner ges 
på villkor att finansinstituten åtar sig att 
ställa en betydande del av den uppnådda 
likviditeten av det mobiliserade kapitalet 
till förfogande för ny utlåning till små och 
medelstora företag inom en rimlig 
tidsperiod. Storleken på denna nya 
utlåning skall beräknas utifrån storleken 
på den portföljrisk som det finns säkerhet 
för och skall tillsammans med löptiden 
förhandlas fram med varje enskild 
kreditgivare.

Motivering

Främjande av värdepapperisering med hjälp av offentliga medel syftar till att öka utlåningen 
till små och medelstora företag.  Således bör kreditgivarna använda en del av den nyvunna 
likviditeten till utlåning till små och medelstora företag. Ett lämpligt referensbelopp kunde 
vara den portföljrisk som det finns säkerhet för inom respektive lånedel. Det exakta beloppet 
och löptiden bör fastställas utifrån respektive kreditgivares situation och aktuella 
kreditefterfrågan.

Ändringsförslag 20
Artikel 18, punkt 2a (ny)

2a. Beviljande av små krediter och 
mikrokrediter enligt punkt 2 b skall ges 
företräde inom SMEG-instrumentet.
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Motivering

Beviljandet av små krediter och mikrokrediter har en mycket bra hävstångseffekt som det 
gäller att utnyttja.

Ändringsförslag 21
Artikel 19, punkt 2, led a

a) höja investerings- och teknikexpertisen 
hos fonder som investerar i innovativa små 
och medelstora företag eller små och 
medelstora företag med tillväxtpotential,

a) höja investerings- och teknikexpertisen 
hos fonder eller banker som investerar i 
innovativa små och medelstora företag 
eller små och medelstora företag med 
tillväxtpotential,

Motivering

På områden där banksystemen ännu inte är fullt utvecklade är det bra att också inbegripa 
banker som ännu inte har någon erfarenhet av sådana fonder.

Ändringsförslag 22
Artikel 20, punkt 2

2. I överensstämmelse med punkt 1 kan 
nätverkspartner beviljas finansiellt stöd 
främst för följande tjänster:

2. I överensstämmelse med punkt 1 kan 
nätverkspartner beviljas finansiellt stöd 
främst för följande tjänster:

-a) Upprättande av gemensamma 
kontaktpunkter för hela ramprogrammet
där berörda parter och potentiella 
sökande kan få omfattande råd angående
ramprogrammets stödmöjligheter samt
information om andra stödmöjligheter 
och relevanta kontaktpersoner. Största 
delen av det finansiella stöd som beviljas 
åtgärder enligt denna artikel skall 
användas för detta ändamål.

a) Tjänster som rör information, feedback 
och företagssamarbete.

a) Tjänster som rör information, feedback 
och företagssamarbete.

b) Tjänster som rör innovation, teknik och 
kunskapsöverföring.

b) Tjänster som rör innovation, teknik och 
kunskapsöverföring.

c) Tjänster som uppmuntrar små och 
medelstora företags deltagande i 
gemenskapens ramprogram för FoTU.

c) Tjänster som uppmuntrar små och 
medelstora företags deltagande i 
gemenskapens ramprogram för FoTU.

ca) Samarbetstjänster som genom byte av 
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stödgivare syftar till att förbättra stödet 
för små och medelstora företags
konkurrenskraft och 
innovationskapacitet.

Motivering

Små och medelstora företag och andra sökande måste ges tillgång till fullständig information 
om ramprogrammet på en och samma plats.

Det är mycket viktigt att stödgivarna samarbetar med varandra så att synergieffekter uppstår 
till förmån för små och medelstora företags innovationskapacitet och konkurrenskraft.

Ändringsförslag 23
Artikel 20, punkt 3

3. Kommissionen skall välja ut 
nätverkspartner genom inbjudningar att 
lämna förslag när det gäller de olika 
tjänster som avses i punkt 2 a, 2 b och 2 c. 
Därefter kan kommissionen upprätta ett 
rampartnerskapsavtal med utvalda 
nätverkspartner och där ange vilken typ av 
verksamhet som skall erbjudas, vilket 
förfarande som skall användas vid 
beviljandet av bidrag till dem samt alla 
parters allmänna rättigheter och 
skyldigheter. Rampartnerskapen kan 
omfatta hela programmets löptid.

3. Kommissionen skall välja ut 
nätverkspartner genom inbjudningar att 
lämna förslag när det gäller de olika 
tjänster som avses i punkt 2 a, 2 b, 2 c och 
2 ca. Härvidlag skall särskild vikt fästas 
vid sökandenas relevanta erfarenheter vid 
utformningen och genomförandet av 
stödtjänster för företag, särskilt små och 
medelstora företag, inom området för 
gränsöverskridande expansion av 
verksamheten. Därefter kan kommissionen 
upprätta ett rampartnerskapsavtal med 
utvalda nätverkspartner och där ange 
vilken typ av verksamhet som skall 
erbjudas, vilket förfarande som skall 
användas vid beviljandet av bidrag till dem 
samt alla parters allmänna rättigheter och 
skyldigheter. Rampartnerskapen kan 
omfatta hela programmets löptid.

Motivering

Gjorda erfarenheter bör utnyttjas.

Ändringsförslag 24
Artikel 20a (ny)

Artikel 20a
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Nätverkens kvalitet
För att säkra nätverkens kvalitet skall 
kommissionen ställa upp stränga villkor 
för upprättande av nätverk. I detta 
sammanhang skall särskild vikt fästas vid 
rådgivningens kvalitet.

Motivering

Det handlar om en viktig kvalitetssäkringsåtgärd. Rådgivningskvaliteten vid befintliga 
Euroinfocenter och Innovationsreläcenter måste tydligt överträffas.

Ändringsförslag 25
Artikel 21, punkt 2

2. En grupp av samarbetande program kan 
vara berättigade till gemenskapsstöd om 
de

2. Ett gemensamt genomförande av flera 
program kan berättiga till gemenskapsstöd 
om 

a) förvaltas individuellt av offentliga 
myndigheter på nationell eller lägre nivå, 

a) varje program förvaltas individuellt av 
offentliga myndigheter på nationell eller 
lägre nivå, 

b) tillsammans omfattar minst tre
deltagande länder och

b) aktörerna kommer från minst två
deltagande länder och

c) samordnas eller förvaltas gemensamt. c) programmen samordnas eller förvaltas 
gemensamt.

Motivering

Enklare och tydligare formulering. Tillgången till stödmedel måste underlättas.

Ändringsförslag 26
Artikel 23, rubriken

Partnerskap mellan myndigheter på 
nationell och regional nivå

Partnerskap mellan myndigheter eller 
icke-statliga organisationer på nationell 
och regional nivå

Motivering

Samarbete mellan företag och deras organisationer bör inbegripas.

Ändringsförslag 27
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Artikel 23, punkt 1

1. För att möjliggöra målinriktat 
administrativt samarbete kan partnerskap 
inrättas på grundval av inbjudningar till 
nationella kontaktpunkter att lämna förslag. 
Dessa kan därefter ange en ledande expert 
eller en expertgrupp i samförstånd med 
relevanta nationella eller regionala 
myndigheter.

1. För att möjliggöra målinriktat 
administrativt samarbete kan partnerskap 
mellan myndigheter eller icke-statliga 
organisationer inrättas på grundval av 
inbjudningar till nationella kontaktpunkter 
att lämna förslag. Dessa kan därefter ange 
en ledande expert eller en expertgrupp i 
samförstånd med relevanta nationella eller 
regionala myndigheter.

Motivering

Samarbete mellan företag och deras organisationer bör inbegripas.

Ändringsförslag 28
Artikel 23, punkt 2

2. Kommissionen skall göra en översyn av 
den arbetsplan som den ledande experten 
eller expertgrupperna utarbetat, och kan 
bevilja ett bidrag till offentliga 
förvaltningar.

2. Kommissionen skall göra en översyn av 
den arbetsplan som den ledande experten 
eller expertgrupperna utarbetat, och kan 
bevilja ett bidrag till offentliga 
förvaltningar eller icke-statliga 
organisationer.

Motivering

Samarbete mellan företag och deras organisationer bör inbegripas.

Ändringsförslag 29
Artikel 23, punkt 3

3. Kommissionen kan erbjuda centrala 
stödtjänster till dessa 
partnerskapsinsatser.

3. Myndigheter eller icke-statliga 
organisationer som erhåller finansiellt 
stöd är bundna av målet att avveckla 
byråkratin och skapa bättre 
förutsättningar för små och medelstora 
företag. Myndigheterna eller de icke-
statliga organisationerna skall i sin 
ansökan visa hur de avser att främja detta 
mål.
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Motivering

Eftersom målet är innovationsfrämjande på företagsområdet bör stödet begränsas till detta. 
Samarbete mellan företag och deras organisationer kan främja uppnåendet av detta mål.

Det är viktigt att myndigheterna och organisationerna görs uppmärksamma på programmets 
mål.

Ändringsförslag 30
Artikel 24, stycke 1

Kommissionen kan åta sig följande 
uppgifter:

1. Kommissionen skall regelbundet åta sig 
följande uppgifter:

Motivering

På detta sätt kan man säkerställa att programmet övervakas och att löpande information om 
programmets genomförande och effekter lämnas ut.

Ändringsförslag 31
Artikel 24, led b

b) Förberedelse av konsekvensanalyser av 
gemenskapsåtgärder som är av särskild 
relevans för företagens konkurrenskraft.

b) Förberedelse av konsekvensanalyser av 
gemenskapsåtgärder som är av särskild 
relevans för företagens konkurrenskraft.
Resultaten av analyserna skall 
offentliggöras.

Motivering

På detta sätt kan man säkerställa att programmet övervakas och att löpande information om 
programmets genomförande och effekter lämnas ut.

Ändringsförslag 32
Artikel 25, stycke 1a (nytt)

Målen och prioriteringarna skall vara så 
utformade att de kan anpassas till senare 
utveckling och nya prioriteringar. 
Reglerna och kriterierna skall utarbetas 
tillsammans med berörda parter och vara 
transparenta, tydliga och logiska för alla 
inblandade.
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Motivering

Endast med en flexibel utformning av programmet garanterar man att budgetmedlen används 
på bästa sätt under den relativt långa tidsperioden på sju år. Finansinstrumenten måste
kunna styras över till andra användningar i takt med utvecklingen. Vidare måste kriterierna 
utformas på ett exakt och för alla inblandade parter tydligt sätt. På så vis underlättar man 
högkvalitativa och löftesrika ansökningar och tillämpningar i anslutning till detta instrument.

Ändringsförslag 33
Artikel 26, punkt 3

3. De insatser som avses punkt 2 skall 
genomföras med särskild tonvikt på
främjande av och information om de 
möjligheter och vinster som IKT innebär 
för medborgare och företag.

3. De insatser som avses punkt 2 skall bara 
i begränsad omfattning avse främjande av 
och information om de möjligheter och 
vinster som IKT innebär för medborgare 
och företag. De skall i första hand direkt 
gynna små och medelstora företags 
innovationskapacitet och 
konkurrenskraft.

Motivering

Verklig innovation är viktigare än medvetandegörande verksamhet.

Ändringsförslag 34
Artikel 30, stycke 2a (nytt)

Denna programdel skall framför allt 
stärka de små och medelstora företagens 
konkurrenskraft och 
innovationskapacitet. Största delen av de 
medel som beviljas IKT-delprogrammet
skall komma dessa företag direkt till godo.

Motivering

Små och medelstora företag är de som i verkligheten driver konkurrenskraften och 
innovationskapaciteten framåt. Därför bör de också huvudsakligen ha hand om programmets 
genomförande.   

Ändringsförslag 35
Artikel 31, punkt 2, stycke 2

Gemenskapen kan bevilja bidrag till Gemenskapen kan bevilja bidrag till 
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budgeten för de projekt som avses i 
punkt 1.a med maximalt 50 % av de 
sammanlagda kostnaderna. Offentliga 
myndigheter kan få ersättning för 100 % 
av sina extrakostnader.

budgeten för de projekt som avses i 
punkt 1.a med maximalt 50 % av de 
sammanlagda kostnaderna.

Motivering

Om alla bidrag förses med ett tak på 50 procent främjas ett korrekt genomförande av 
programmet, vilket är i stödmottagarens eget intresse. Bidrag på upp till 100 procent sporrar
till missbruk av offentliga medel.

Ändringsförslag 36
Artikel 31, punkt 3, stycke 2

Gemenskapens bidrag till de åtgärder som 
anges i punkt 1 b skall vara begränsat till 
direkta kostnader som bedöms vara 
nödvändiga eller lämpliga för att det 
särskilda målet för insatsen skall kunna 
uppnås.

Gemenskapens bidrag till de åtgärder som 
anges i punkt 1 b skall vara begränsat till 
50 procent av de direkta kostnader som 
bedöms vara nödvändiga eller lämpliga för 
att det särskilda målet för insatsen skall 
kunna uppnås.

Motivering

Om alla bidrag förses med ett tak på 50 procent främjas ett korrekt genomförande av 
programmet, vilket är i stödmottagarens eget intresse.

Ändringsförslag 37
Artikel 33, inledningen

Politikanalys, utveckling och samordning 
med deltagande länder kan stödjas genom 

Politikanalys, utveckling och samordning 
med deltagande länder kan, förutsatt att en 
direkt nytta för små och medelstora 
företags konkurrenskraft och 
innovationskapacitet kan fastställas,
stödjas genom 

Motivering

CIP skall i första hand gynna små och medelstora företags konkurrenskraft och 
innovationskapacitet.

Ändringsförslag 38
Artikel 34, punkt 1, inledningen
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Följande verksamhet kan bedrivas som 
stöd för genomförandet av programmet 
eller förberedelser av framtida verksamhet:

Följande verksamhet kan bedrivas som 
stöd för genomförandet av programmet 
eller förberedelser av framtida verksamhet, 
förutsatt att en direkt nytta för små och 
medelstora företags konkurrenskraft och 
innovationskapacitet kan fastställas:

Motivering

CIP skall i första hand gynna små och medelstora företags konkurrenskraft och 
innovationskapacitet.

Ändringsförslag 39
Artikel 36, stycke 1a (nytt)

Målen och prioriteringarna skall vara så 
utformade att de kan anpassas till senare 
utveckling och nya prioriteringar. 
Reglerna och kriterierna skall utarbetas 
tillsammans med berörda parter och vara 
transparenta, tydliga och logiska för alla 
inblandade.

Ändringsförslag 40
Kapitel III, titeln

Programmet Intelligent energi – Europa Programmet Intelligent energi och teknik –
Europa

Motivering

Genom denna ändring i titeln tydliggörs teknikens betydelse för programmålen.

Ändringsförslag 41
Artikel 37, punkt 2, led b

b) att främja nya och förnybara 
energikällor och stödja 
energidiversifiering,

b) att främja nya, förnybara och 
existerande energikällor och stödja 
energidiversifiering; existerande 
energikällor skall främjas bara då detta 
leder till bättre miljökvalitet eller 
effektivare utnyttjande,
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Motivering

Om man utesluter alla existerande energikällor går man miste om möjligheten att även här 
uppnå högre effektivitet eller miljönytta.

Ändringsförslag 42
Artikel 38, led b

b) Förstärkning av investeringarna överallt 
i medlemsstaterna i den nya och mest 
högpresterande tekniken inom 
energieffektivitet, förnybara energikällor 
och energidiversifiering, även inom 
transport, genom att man överbryggar 
gapet mellan framgångsrik demonstration 
av innovativ teknik och det genomslag den 
verkligen får på marknaden i bred skala, 
för att ge hävstångseffekt åt 
investeringarna inom den offentliga och 
privata sektorn, främja teknik som är viktig 
ur strategisk synvinkel, sänka kostnaderna, 
öka marknadserfarenheten och bidra till 
minskningen av de finansiella riskerna och 
andra förmodade risker och hinder för 
denna typ av investeringar.

b) Förstärkning av investeringarna överallt 
i medlemsstaterna i den nya och mest 
högpresterande tekniken inom 
energieffektivitet, förnybara energikällor 
och energidiversifiering, samtidigt som 
existerande rena energikällor bibehålls, 
även inom transport, genom att man 
överbryggar gapet mellan framgångsrik 
demonstration av innovativ teknik och det 
genomslag den verkligen får på marknaden 
i bred skala, för att ge hävstångseffekt åt 
investeringarna inom den offentliga och 
privata sektorn, främja teknik som är viktig 
ur strategisk synvinkel, sänka kostnaderna, 
öka marknadserfarenheten och bidra till 
minskningen av de finansiella riskerna och 
andra förmodade risker och hinder för 
denna typ av investeringar.

Motivering

Genom att diversifiera energiförsörjningen minskar man beroendet av en enda energikälla. 
När man väljer de enskilda beståndsdelarna i energimixen bör man emellertid även ta hänsyn 
till energikällor som redan i dag bidrar till uppnåendet av Kyotomålen och tryggar 
energiförsörjningen när de förnybara källorna fallerar.

Ändringsförslag 43
Artikel 39, led b

b) Stöd till förberedelser av lagstiftande 
åtgärder och tillämpning av dessa.

b) Stöd till förberedelser av lagstiftande 
åtgärder och tillämpning av dessa, om de 
bidrar till ökad konkurrenskraft eller 
innovationskapacitet och inte skapar 
några nya hinder för energiföretag.
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Motivering

Stöd till lagstiftande åtgärder måste underordnas de allmänna målen i CIP.

Ändringsförslag 44
Artikel 40, led a

a) Främjande av nya och förnybara 
energikällor för centraliserad och 
decentraliserad produktion av elektricitet 
och värme och stöd till diversifiering av 
energikällor, med undantag för insatser 
som omfattas av artikel 41.

a) Främjande av nya och förnybara 
energikällor för centraliserad och 
decentraliserad produktion av elektricitet 
och värme och stöd till diversifiering av 
energikällor, samtidigt som existerande 
rena energikällor bibehålls, med undantag 
för insatser som omfattas av artikel 41.

Motivering

Genom att diversifiera energiförsörjningen minskar man beroendet av en enda energikälla. 
När man väljer de enskilda beståndsdelarna i energimixen bör man emellertid även ta hänsyn 
till energikällor som redan i dag bidrar till uppnåendet av Kyotomålen och tryggar 
energiförsörjningen när de förnybara källorna fallerar.

Ändringsförslag 45
Artikel 40, led b

b) Integrering av nya och förnybara 
energikällor i lokala miljöer och 
energisystem.

b) Integrering av nya, förnybara och 
existerande energikällor i lokala miljöer 
och energisystem.

Motivering

När man väljer de enskilda beståndsdelarna i energimixen bör man emellertid även ta hänsyn 
till energikällor som redan i dag bidrar till uppnåendet av Kyotomålen .

Ändringsförslag 46
Artikel 45, stycke 1a (nytt)

Reglerna, bestämmelserna och kriterierna 
skall utarbetas tillsammans med berörda 
parter och vara transparenta, tydliga och 
logiska för alla inblandade.
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Motivering

Med klara och transparenta regler, bestämmelser och kriterier blir det lättare för berörda 
parter att lämna in högkvalitativa och löftesrika förslag.

Ändringsförslag 47
Artikel 46a (ny)

Artikel 46a
Ramprogrammets strategiska förvaltning

Kommissionen och EIP:s 
förvaltningskommitté som nämns i artikel 
46 skall ansvara för ramprogrammets 
strategiska förvaltning. Detta inbegriper 
särskilt styrning och i lämpliga fall 
omfördelning av medlen, samt vid behov 
en prioritering av stödmöjligheterna.

Motivering

Kommissionens generaldirektorat för näringsliv har ett mycket direkt förhållande till de 
verkliga bärarna av konkurrenskraft och innovation, nämligen små och medelstora företag.
Därför bör GD Näringsliv också ges en ledande roll.

Ändringsförslag 48
Bilaga II, avsnitt 1, punkt Da (ny)

Da. Budgetfördelning för finansiella 
instrument
De totala preliminära budgetmedel som 
tilldelas gemenskapens finansiella 
instrument för små och medelstora 
företag skall fördelas på följande sätt: 
minst 65 procent till Instrumentet för 
innovativa små och medelstora företag 
med hög tillväxt (GIF), jämnt fördelat 
mellan GIF 1 och GIF 2, och högst 
35 procent till Garantiinstrumentet för 
små och medelstora företag (SMEG).

Motivering

Stöd till små och medelstora företag för att dessa skall få tillgång till offentliga 
upphandlingsförfaranden i Europa innebär fler affärsmöjligheter för företagen och främjar 
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konkurrensen och utnyttjandet av den europeiska inre marknaden.

Ändringsförslag 49
Bilaga II, avsnitt 1, punkt C, stycke 2

GIF 1 GIF 1
GIF 1 skall investera i förmedlande 
riskkapitalfonder som investerar i upp till 
tio år gamla små och medelstora företag; i 
ett typiskt fall inleds investeringarna före 
A-stadiet (såddfas) eller under A-stadiet 
(tidig fas) och sedan tillhandahålls 
uppföljningsinvesteringar där detta behövs. 
Den högsta samlade investeringen i en 
förmedlande riskkapitalfond skall vara 
25 % av denna fonds totala samlade kapital 
eller upp till 50 % i fråga om nya fonder 
som förväntas få särskilt stor betydelse 
som katalysator för utvecklingen av 
riskkapitalmarknader för någon särskild 
teknik eller någon särskild region, liksom 
investeringsinstrument som förvaltas av 
företagsänglar. Den högsta samlade 
investeringen i en förmedlande 
riskkapitalfond skall vara 50 % i sådana 
fall där fondens investeringsfokus ligger på 
små och medelstora företag som arbetar 
med miljöinnovation. Minst 50 % av det 
kapital som investeras i någon fond skall 
tillhandahållas av investerare som arbetar 
på normala marknadsmässiga villkor 
(enligt den så kallade 
marknadsekonomiska investerarprincipen), 
oavsett vilken rättslig ställning och 
ägarstruktur de investerare som 
tillhandahåller denna del av kapitalet har. 
Inget åtagande i en enskild fond får 
överstiga 30 miljoner euro. GIF1 får
saminvestera med Europeiska 
investeringsfondens egna resurser eller 
resurser som omfattas av Europeiska 
investeringsbankens mandat eller andra 
resurser som förvaltas av Europeiska 
investeringsfonden.

GIF 1 skall investera i förmedlande 
riskkapitalfonder som investerar i upp till 
tio år gamla små och medelstora företag; i 
ett typiskt fall inleds investeringarna före 
A-stadiet (såddfas) eller under A-stadiet 
(tidig fas) och sedan tillhandahålls 
uppföljningsinvesteringar där detta behövs. 
Den högsta samlade investeringen i en 
förmedlande riskkapitalfond skall vara 
25 % av denna fonds totala samlade kapital 
eller upp till 50 % i fråga om nya fonder 
som förväntas få särskilt stor betydelse 
som katalysator för utvecklingen av 
riskkapitalmarknader för någon särskild 
teknik eller någon särskild region, liksom 
investeringsinstrument som förvaltas av 
företagsänglar. Den högsta samlade 
investeringen i en förmedlande 
riskkapitalfond skall vara 50 % i sådana 
fall där fondens investeringsfokus ligger på 
små och medelstora företag som arbetar 
med miljöinnovation. Minst 50 % av det 
kapital som investeras i någon fond skall 
tillhandahållas av investerare som arbetar 
på normala marknadsmässiga villkor 
(enligt den så kallade 
marknadsekonomiska investerarprincipen), 
oavsett vilken rättslig ställning och 
ägarstruktur de investerare som 
tillhandahåller denna del av kapitalet har. 
Samtidigt skall största möjliga deltagande 
av privata investerare eftersträvas. Inget 
åtagande i en enskild fond får överstiga 
30 miljoner euro. GIF1 får saminvestera 
med Europeiska investeringsfondens egna 
resurser eller resurser som omfattas av 
Europeiska investeringsbankens mandat 
eller andra resurser som förvaltas av 
Europeiska investeringsfonden.
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Motivering

ETF:s företagsetableringssystem, föregångare till GIF 1 inom ramen för MAP, har utnyttjats 
väldigt dåligt. Anledningen är att det saknats privata investerare som kunnat uppbringa de 
nödvändiga 50 procenten av kapitalet. Till skillnad från MAP bör därför CIP lämna utrymme 
för offentliga investerare, såsom föreslås i kommissionstexten, och samtidigt involvera största 
möjliga antal privata investerare, så att GIF 1 kan utnyttjas bättre.

Ändringsförslag 50
Bilaga III, punkt a, strecksats 7a (ny)

– Stöd till små och medelstora företag för 
att dessa skall få tillgång till offentliga 
upphandlingsförfaranden på europeisk 
nivå.

Motivering

Stöd till små och medelstora företag för att dessa skall få tillgång till offentliga 
upphandlingsförfaranden i Europa innebär fler affärsmöjligheter för företagen och främjar 
konkurrensen och utnyttjandet av den europeiska inre marknaden.

Ändringsförslag 51
Bilaga III, punkt c, strecksats 2

– Hjälp till små och medelstora företag att 
kartlägga deras behov av FoTU och finna 
partner med liknande FoTU-behov.

– Hjälp till små och medelstora företag att 
kartlägga deras behov av FoTU och finna 
partner med liknande FoTU-behov samt 
vid förmedling av eller sökande efter 
FoTu-tjänsteleverantörer.

Motivering

Små och medelstora företag behöver också hjälp då de söker efter FoTu-tjänsteleverantörer.

Ändringsförslag 52
Bilaga III, punkt ca (ny)

ca. Tjänster som rör utbyte för förbättring 
av stödet till små och medelstora företag
– Databasstödd, webbaserad insamling, 
utvärdering och överföring av kunskap 
och idéer om finansiellt och icke-
finansiellt stöd till små och medelstora 
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företag, bland annat med hjälp av EU-
medel, som syftar till att utveckla 
innovativa instrument och modeller för 
främjande av små och medelstora företag.

Motivering

En följd av ändringsförslaget till artikel 20 d.



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

SV

MOTIVERING

Föredragandens främsta mål har varit att inrikta programmets struktur på potentiella sökande, 
alltså på de direkta stödmottagarna. I detta sammanhang bör två huvudpunkter nämnas. För 
det första måste den potentiella sökanden, då han överväger att lämna in en ansökan, ges 
tillgång till tillräcklig information om stödmöjligheterna i CIP, och därefter möjlighet att 
inleda ett ansökningsförfarande där kontaktpersonerna så långt som möjligt förblir desamma. 
Detta är genomförbart endast om man finner en lösning med gemensamma kontaktpunkter för
CIP. Föredraganden välkomnar uttryckligen kommissionens avsikt att inrätta ett
programkontor för CIP och ber om parlamentets politiska stöd för detta projekt. Ett sådant 
programkontor bör vara utrustat på så sätt att det kan tillgodose sökandenas olika behov redan 
i ett förberedande skede.

Det andra viktiga kravet i detta sammanhang avser en radikal förenkling av 
ansökningsförfarandet. Det tvåstegsprogram som använts tidigare lämpar sig för stora delar av 
CIP och gör det avsevärt lättare för intresserade små och medelstora företag att delta. På detta 
sätt kan man säkerställa ett brett deltagande bland innovativa företag.

När det gäller IKT-programmet är det särskilt viktigt att tyngdpunkten flyttas från 
myndigheterna till de verkliga bärarna av innovation, nämligen till små och medelstora 
företag. Föredraganden inser visserligen att förvaltningsstrukturerna bildar en viktig ram, som 
är avgörande för små och medelstora företags innovationskapacitet, men detta får inte leda till 
att stödet uteslutande begränsas till myndigheterna.

Även när det gäller programmet Intelligent energi och teknik förordar föredraganden en 
utvidgning. Det faktum att programtiteln fått tillägget “teknik“ tydliggör att Europa framför 
allt måste satsa på utveckling av teknikbaserade lösningar inom områdena energieffektivitet 
och hållbar utveckling om man vill att dessa ansträngningar skall leda till bättre 
konkurrenskraft och innovationskapacitet.

På denna punkt är det särskilt viktigt att inbegripa existerande energikällor, vilka bör uppfylla 
miljö- och effektivitetskraven. Just på detta område kan man ofta med små kostnader nå 
häpnadsväckande resultat när det gäller att förbättra den hållbara energiförsörjningen och öka 
effektiviteten.

Avslutningsvis kan man konstatera att CIP utgör kärnan i EU:s innovationspolitik. 
Programmet är dock med sin budget på 4,2 miljarder euro – som skall räcka till för en löptid 
på sju år och 25 stater – mycket dåligt utrustat för uppgiften. Å andra sidan bör vi se CIP som 
en katalysator som kan sporra till innovationsprocesser också i andra program (regionalstöd, 
jordbruk, transport osv.).


