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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että tarkistetun Lissabonin strategian menestys riippuu erityisesti innovoinnin 
alalla saavutetusta edistyksestä,

B. katsoo, että innovoinnin avulla saavutettu monimuotoisuus on yksi keino, jonka avulla EU 
voi vastata globalisaation haasteisiin,

C. ottaa huomioon, että perinteinen lähestymistapa innovaatioiden edistämisessä, jossa
yhdistetään tekniikan työntövaikutus ja kysynnän vetovaikutus, ei ole sinänsä riittävä ja se
vaatii samanaikaisesti suotuisten markkinaedellytysten kehittämistä, jotta voidaan luoda 
innovatiivisuuteen kannustava sääntely-ympäristö,

D. ottaa huomioon, että uuden palveludirektiivin tukemat, hyvin toimivat sisämarkkinat
luovat suotuisan ympäristön innovaatioille suurempana ja vakaampana talousalueena, joka
houkuttelee enemmän sijoittajia ja edistää työntekijöiden liikkuvuutta,

E. ottaa huomioon, että täytyy painottaa sekä yliopistollisten tutkimustulosten siirtoa
nimenomaan pk-yrityksiin että erityisesti yhteiskunnallisesti merkittävien innovaatioiden 
saatavuutta ja ottaa huomioon, että maantieteellisesti keskittyneet innovaatiokeskukset
tulee saada hyödyntämään yhteisön eri alueiden taitoja ja monimuotoisuutta,

1. on vakaasti sitä mieltä, että lainsäädännön kehittäminen, erityisesti pk-yritysten liiallisen 
hallinnollisen taakan keventäminen, edistää suotuisia markkinaedellytyksiä ja auttaa 
tuomaan markkinoille uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluja ja että parempi sääntely 
lisää myös kuluttajien luottamusta;

2. on vakuuttunut siitä, että yhteentoimivien eurooppalaisten normien nopeampi laatiminen 
auttaa tukemaan johtavien markkinoiden kehittämistä erityisesti palvelujen ja 
huipputekniikan alalla ja tukee niiden maailmanlaajuista soveltamista ja että se antaa siten 
eurooppalaisille yrityksille etusijan maailman muihin toimijoihin nähden;

3. kehottaa komissiota kannustamaan eurooppalaisten normien hyväksymiseen ja 
soveltamiseen, erityisesti tiedottamalla niistä pk-yrityksille yksinkertaisella tavalla; 
katsoo, että käsikirjoja ja selityksiä pitäisi olla saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä;

4. korostaa, että nykyinen patenttijärjestelmä vaarantaa innovoinnin, koska se ei vastaa 
eräiden talousalojen tarpeita; kehottaa komissiota teettämään selvityksen patenttiriitojen 
vaikutuksista pk-yrityksiin; kehottaa siksi komissiota ottamaan huomioon 
12. lokakuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman tulevasta 
patenttipolitiikasta Euroopassa1;

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0416.
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5. on tyytyväinen Euroopan unionin yhteistyöhön maailmanlaajuisten sääntelyelinten kanssa 
ja odottaa teknisten innovaatioiden nopeaa ja tehokasta markkinoille tuontia 
standardisoinnin avulla;

6. pitää myönteisenä Euroopan komission aikomusta julkaista suuntaviivat yhtenäisen 
lainsäädäntökehyksen tehokkaasta käytöstä julkisten hankintojen yhteydessä, mikä ei 
kannusta ainoastaan kilpailuun vaan tekee säännöistä joustavammat ja edistää siten
innovatiivisia ratkaisuja ja luovuutta;

7. kehottaa komissiota edistämään parhaiden käytäntöjen vaihtamista ja sopimattomien 
käytäntöjen tunnistamista sekä niistä saatujen kokemusten jakamista, jotta edistettäisiin 
erikoistuneisiin yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksiin perustuvien yhteisten 
teknisten aloitteiden parempaa sääntelyä, millä elvytettäisiin myös vähemmän 
kehittyneiden EU-alueiden innovoinnin kehittämistä;

8. katsoo, että keskitettyjen kansallisten yhteyspisteiden nopea rakentaminen ja Euroopan 
unionin tiedotuskeskusten tukeminen alueellisella tasolla ja muilla tasoilla tarjoaa 
kuluttajille ja laajemmalle yritysyhteisölle avoimen tiedonsaannin; katsoo myös, että 
nopeasti tarjottu asianmukainen tieto on keskeinen tekijä innovatiivisille toimille ja että 
kyseiset keskukset voivat siksi olla hyödyllisiä, koska ne syventävät yhteistyötä 
kansallisten rajojen sisällä ja rajatylittävän yhteistyön puitteissa;

9. korostaa, että pk-yrityksille on erittäin tärkeää saada asianmukaista rahoitusta 
innovaatioille, erityisesti niiden yritystoiminnan alkuvaiheessa; katsoo siksi, että 
mikroluottojen ja riskipääoman tarjoaminen on välttämätöntä myös rajatylittävässä 
yhteydessä;

10. odottaa, että sisämarkkinoiden aikaansaama suurempi kilpailu kannustaa yrityksiä 
lisäämään rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin;

11. painottaa, että toimintaa täytyy keskittää siten, että tutkimustulokset saadaan helpommin
muutettua kaupan pidettäviksi tuotteiksi erityisesti pk-yrityksissä (huolehtimalla samalla 
perustutkimuksen jatkumisesta), ja uskoo, että on tarvetta kokonaisvaltaisemmalle 
lähestymistavalle, joka tasapainottaa läheisen yhteistyön tutkimus- ja yrityssektorin välillä 
kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan ja ympäristön etujen kanssa ja johon kaikki paikalliset 
toimijat (julkiset ja yksityiset) osallistuvat;

12. on tyytyväinen siihen, että komissio suunnittelee sellaisen tiedonannon antamista, jolla 
edistetään yliopistojen ja muiden julkisten tutkimusjärjestöjen ja teollisuuden välistä 
tiedonvaihtoa; on tyytyväinen äskeisiin komission aloitteisiin tieteellisten tietojen 
julkaisemisen edistämiseksi, millä pyritään parantamaan sen levitystä;

13. kannustaa voimakkaasti aloitteita, jotka parantavat ammatillista ja yhteiskunnallista 
osallisuutta edistäen yhteiskunnallisesti käyttökelpoisia innovaatioita ja nimenomaan
sellaisia, jotka liittyvät sukupuolten väliseen tasa-arvoon, kuluttajien terveyteen ja 
turvallisuuteen, liikkuvuuteen ja vanhuksien tarpeisiin (kasvava ja erittäin ostokykyinen 
väestöryhmä) hyödyntämällä heidän elämänkokemustaan ongelmanratkaisussa;
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14. katsoo, että tutkimuksen tuloksena syntyneiden tavaroiden ja palvelujen laajemman 
julkisen hyväksynnän varmistamiseksi vaaditaan sopivia kuluttajansuojavälineitä 
luottamuksen ja turvallisuuden tason parantamiseksi;

15. korostaa, että innovointi on keino parantaa EU:n kansalaisten elämänlaatua eikä tavoite 
sinänsä; katsoo, että vaikka kilpailu ja tavaroiden ja palvelujen vapauttaminen edistävät 
asetetun tavoitteen saavuttamista innovoinnin osalta, niihin on liitettävä seurantaa ja 
kuluttajansuojaa koskevia määräyksiä, jos yleinen etu sitä vaatii;

16. pitää tarpeellisena tuotantotekijöiden ja tuotteiden vapaan liikkumisen esteiden 
vähentämistä sisämarkkinoilla, sillä siten voidaan auttaa varmistamaan helpompi 
riskipääoman saanti, samalla kun varmistetaan tutkijoiden ja teknisesti innovatiivisten 
tavaroiden ja palvelujen liikkuvuus ja tietämyksen entistä tehokkaampi välitys, mitkä 
kaikki edistävät aidon eurooppalaisen innovaatioalueen kehittämistä;

17. kehottaa yrityksiä sijoittamaan osan voitoistaan tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen;

18. kehottaa komissiota jatkamaan ponnistelujaan esteiden poistamiseksi innovoinnille 
otollisten uusien johtavien markkinoiden luomiselta ja kehittämiseltä;

19. on sitä mieltä, että erityisesti palveluyrityksille hyödylliset innovatiiviset ratkaisut pitäisi 
ottaa paremmin huomioon ja uskoo, että tuotteiden, palvelujen ja pääoman liikkuvuutta, 
sijoittautumisoikeutta ja henkilöiden, työntekijät mukaan lukien, vapaata liikkuvuutta 
koskevien esteiden jatkuva poistuminen kannustaa innovatiivisuuteen.
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