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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että Euroopan sisämarkkinat vaikuttavat myönteisesti innovointiin ja että 
edistyminen innovaatiounionin toteuttamisessa komission koordinoitujen aloitteiden ja 
jäsenvaltioiden vahvan sitoutumisen tukemana luo uusia tilaisuuksia yrityksille, erityisesti 
innovoiville pk-yrityksille, ja tukee voimakkaasti työpaikkojen luomista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta sekä synnyttää uutta ja kestävää talouskasvua ja täyttää EU:n 
kansalaisten ja kuluttajien sosiaaliset tarpeet; pitää myönteisenä komission laaja-alaista 
strategista lähestymistapaa, jossa yhdistetään sekä kysyntään että tarjontaan perustuvia 
välineitä horisontaalisiin ja alakohtaisiin välineisiin, ja kehottaa komissiota käynnistämään 
avoimen vuoropuhelun eri sidosryhmien kanssa;

2. korostaa, että EU:ssa on parannettava, stimuloitava ja turvattava tutkimuksen, 
kehittämisen ja innovoinnin rahoitusta; korostaa erityisesti, että pk-yritysten ja 
mikroyritysten olisi saatava kohtuuhintaista rahoitusta lisäämällä niiden mahdollisuuksia 
osallistua erilaisiin innovaatiohankkeisiin; korostaa, että EU:n sääntelykehyksessä on 
poistettava esteitä riskipääomarahastojen rajat ylittävän toiminnan tieltä ja helpotettava 
innovoivien yritysten listautumista pörssiin; kehottaa komissiota toteuttamaan 
asianmukaisia toimia EU:n rahoitusohjelmien toiminnan parantamiseksi palkitsemalla 
innovaatiohankkeita edistäviä yrityksiä ja yksinkertaistamalla monimutkaisia 
hallinnollisia menettelyjä; pitää erityisen valitettavana sitä, että ratkaisevan tärkeiltä ja jo 
hyväksytyiltä tutkimukseen, innovointiin ja kehittämiseen liittyviltä välineiltä, kuten 
Euroopan strategiselta energiateknologiasuunnitelmalta (SET-suunnitelmalta) ja 
kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmalta (CIP), puuttuu rahoitus; kehottaa komissiota 
helpottamaan innovatiivisia toimintatapoja käyttöön ottavien pk-yritysten ja 
mikroyritysten osallistumista näihin ohjelmiin;

3. kannattaa voimakkaasti kaupunki- ja maaseutualueiden sekä syrjäisten alueiden pk-
yrityksiin ja mikroyrityksiin keskittyvää ekoinnovaatioiden toimintasuunnitelmaa;
korostaa, että ympäristöystävällisen teknologian innovaatiot tarjoavat tilaisuuden 
vauhdittaa siirtymistä kestävämpään talouteen ja että korkeatasoiset sosiaali-, ympäristö-
ja kuluttajansuojastandardit kannustavat yrityksiä ja julkista sektoria kehittämään 
innovatiivisia ratkaisuja julkisten palvelujen tarjoamiseksi; kehottaa komissiota ottamaan 
edellä mainitut seikat huomioon sisämarkkinoiden toimenpidepaketin lopullista versiota 
laatiessaan;

4. korostaa, että on tärkeää vauhdittaa tukihakemusten tekemiseen EU:n tutkimus- ja 
innovaatio-ohjelmissa sovellettavien hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamista, jotta 
lisättäisiin yritysten osallistumista EU:n rahoittamiin hankkeisiin; panee merkille, että 
yksinkertaistetut menettelyt vahvistavat pk-yritysten valmiuksia hankesuunnittelussa ja 
ehdotusten laatimisessa, takaavat julkisen rahoituksen tehokkaan ja tuloksellisen käytön ja 
niiden avulla vältetään resurssien kuluttamista monimutkaisiin sääntöihin, hallinnollisiin 
rasitteisiin ja kohtuuttomaan valvontaan;
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5. korostaa standardoinnin merkitystä innovatiivisten tuotteiden kehittämisessä; uskoo, että 
luvattu komission aloite, joka koskee eurooppalaisten standardien hyväksymisen 
nopeuttamista ja nykyaikaistamista, erityisesti mukautuksia, joita tieto- ja 
viestintätekniikan alan erityisdynamiikka ja standardien saatavuuden parantaminen pk-
yritysten osalta edellyttävät, edistää innovointia ja auttaa pk-yrityksiä pääsemään uusille 
markkinoille;

6. korostaa vaihtoehtoisten rahoituslähteiden tärkeyttä innovatiivisille yrityksille, jotka 
osallistuvat tutkimukseen ja kehittämiseen, erityisesti sellaisten hankkeiden 
rahoittamisessa, joiden tarkoituksena on tuoda tutkimusta ja kehitystä (T&K) koskevat 
tulokset markkinoille yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuskeskusten kanssa; tukee 
erityisesti koko Euroopan laajuisten riskipääomavälineiden luomista, joissa yhdistetään 
julkiset ja yksityiset investoinnit tehokkaamman rahoitusympäristön luomiseksi nopeasti 
kasvaville ja innovatiivisille pk-yrityksille, ja kannustaa komissiota työskentelemään 
yhdessä EIP:n, EIR:n ja jäsenvaltioiden asiantuntijaelinten kanssa tämän työn viemiseksi 
eteenpäin ensisijaisena asiana;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan julkisen sektorin pyrkimyksiä ottaa 
käyttöön innovatiivisia toimintatapoja ja käynnistämään innovointia julkisella sektorilla 
koskevan uuden tutkimusohjelman esimerkiksi sähköisen hallinnon, sähköisten 
terveyspalvelujen ja sähköisen hankintajärjestelmän aloilla, jotta levitetään byrokratiaa 
vähentäviä ja kansalaiskeskeisiä toimintalinjoja tukevia parhaita käytäntöjä 
julkishallinnossa; korostaa, että julkinen sektori on tärkeässä asemassa yleisön digitaalisia 
sisämarkkinoita kohtaan tunteman luottamuksen vahvistamisessa;

8. pyytää komissiota, jäsenvaltioita ja paikallis- ja alueviranomaisia edistämään sähköisen 
hankintajärjestelmän ja etenkin esikaupallisten hankintojen käyttöä, yhteiset ja sähköiset 
hankinnat mukaan lukien, samalla kun kiinnitetään asianmukaista huomiota 
tietosuojasääntöjen noudattamiseen erottamattomana osana EU:n innovointistrategiaa; 
pyytää erityisesti komissiota, osana julkisten hankintojen oikeudellisen kehyksen yleistä 
tarkistamista, selkeyttämään ja yksinkertaistamaan asianmukaisia sääntöjä ja tekemään 
hankintaviranomaisille mahdolliseksi hyödyntää esikaupallisia hankintoja avoimemmin;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita myös edistämään yksilöityjen ja todellisten sosiaali-, 
ympäristö-, ja innovointikriteerien sekä reilun kaupan kriteerien avointa sisällyttämistä 
julkisiin hankintoihin heikentämättä kuitenkaan pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua 
aktiivisesti uusien ja innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen ja sovellettavien 
kilpailusääntöjen noudattamiseen;

9. kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksia, jotka tarvitaan täysin toimivien 
digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi vuoteen 2015 mennessä, koska tämä parantaisi 
merkittävästi innovoinnin reunaehtoja; korostaa, että aloitteiden on oltava 
kunnianhimoisia erityisesti avainalueilla, joita ovat esimerkiksi tekijänoikeudet, sähköinen 
kaupankäynti, mukaan lukien kuluttajapolitiikka sähköistä kaupankäyntiä varten, ja 
julkisen sektorin tietojen hyödyntäminen;

10. tukee voimakkaasti EU:n pieniä yrityksiä koskevaa komission 
innovaatiotutkimusohjelmaa (SBIR), jotta teknologiapainotteisia julkisen sektorin 
haasteita yksilöitäisiin ja T&K-hankkeita rahoitettaisiin uusien ratkaisujen kehittämiseksi 
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sekä vanhoihin että esiin nouseviin ongelmiin, ja pyytää komissiota esittelemään tämän 
yhtenä tärkeimmistä painopistealueista;

11. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan sisämarkkinoiden toteuttamisen, 
digitaalisten sisämarkkinoiden edistämistoimenpiteet mukaan lukien, innovaatiopolitiikan 
ytimeen, koska näin tarjotaan edullisempia hintoja ja parempaa laatua kuluttajille, tuetaan 
innovatiivisten tuotteiden kehittämistä, vauhditetaan työpaikkojen luomista EU:ssa ja 
tuotetaan uusia EU:n kasvumahdollisuuksia edelläkävijämarkkinoilla;

12. pitää myönteisenä komission aikomusta parantaa yritysten innovoinnin edellytyksiä
varsinkin immateriaalioikeuksien ja EU-patentin kehittämisen osalta;

13. kannustaa komissiota sen pyrkimyksissä elvyttää laiminlyötyjä immateriaalioikeuksia; 
katsoo, että yksi tapa tämän aikaansaamiseen voisi olla eurooppalaisen patenttirahaston 
perustaminen, joka loisi lupajärjestelmän avulla patenttipooleja eurooppalaisten yritysten 
ja etenkin innovatiivisten pk-yritysten eduksi;

14. korostaa hyvin toimivan yhteisöpatentin tärkeyttä tutkimus- ja innovaatioalan 
sisämarkkinoiden luomisen kannalta;

15. pyytää jäsenvaltioita nykyaikaistamaan koulutusjärjestelmiään, erityisesti tieteen alalla; 
kannustaa lisäämään kuulemista ja luomaan tiiviimpää kumppanuutta yritysten ja 
yliopistojen välillä, jotta varmistetaan, että opintojen aikana hankitut taidot vastaavat 
mahdollisimman hyvin talouden eri sektorien vaatimuksia; korostaa, että on tärkeää 
parantaa Euroopan korkeakoulujen kiinnostavuutta tutkijoiden silmissä ja tässä 
tarkoituksessa kannattaa sitä, että eurooppalaisesta Marie Curie -apurahajärjestelmästä 
tehdään pysyvä, koska sillä on tärkeä tehtävä tutkijoiden kannustamisessa liikkuvuuteen 
Euroopan unionissa;

16. pitää valitettavana, että korkeakoulutuksen saaneet ammattilaiset kohtaavat yhä 
työntekijöiden vapaan liikkuvuuden esteitä kuten ongelmia eläkeoikeuksien siirtämisessä; 
korostaa tarvetta kehittää järjestelmä, joka aktiivisesti kannustaa tutkijoita ja 
tieteenharjoittajia liikkuvuuteen Euroopan yliopistojen ja tutkimuskeskusten välillä; 
korostaa, että tämä vilkastuttaisi tietojen vaihtoa sekä edistäisi suuresti innovointia ja 
Euroopan osaamistalouden kehittymistä;

17. katsoo, että innovointi ja luovuus ovat avaintekijöitä unionin talouden elpymisen kannalta 
ja ettei tulisi aliarvioida sitä, kuinka tärkeää on muuntaa unionin tieteelliset ja teknologiset 
läpimurrot uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi; 

18. muistuttaa, että T&K-tavoite, joka on kolme prosenttia BKT:sta, muodostuu kahden 
prosentin (yksityinen sektori) ja yhden prosentin (julkinen sektori) suuruisista osuuksista; 
panee merkille, että yksityisen tutkimusrahoituksen alalla on vielä erityisiä puutteita, jotka 
voidaan korjata ainoastaan mukauttamalla sääntely-ympäristöä yritysten, myös pk-
yritysten, hyväksi; kannattaa erityisesti komission työtä todelliseen innovointikykyyn 
perustuvan uuden pääindikaattorin kehittämisessä, koska tämä antaisi enemmän tietoa 
kuin suorituksen mittaaminen suhteessa numeerisiin tavoitteisiin;

19. korostaa, että on tärkeää aikaansaada hyvin toimiva eurooppalainen tutkimusalue vuoteen 
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2014 mennessä perustamalla yhdistävä hallintorakenne, mukauttamalla kansalliset 
ohjelmat asteittain, rationalisoimalla hallinnolliset säännöt ja parantamalla tutkijoiden 
rajat ylittävää liikkuvuutta.
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