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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotetulla kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmalla pyritään kokoamaan samoihin 
puitteisiin tiettyjä yhteisön nykyisiä tukiohjelmia ja muiden ohjelmien olennaisia osia aloilla, 
jotka ovat merkityksellisiä Euroopan tuottavuuden, innovointivalmiuksien ja kestävän kasvun 
edistämiseksi. Lisäksi siinä otetaan huomioon ympäristön suojeluun liittyviä kysymyksiä.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti aloitteeseen, jonka tarkoituksena on lisätä yhteisön 
ohjelmien ja välineiden yhtenäisyyttä ja synergiaa.

Puiteohjelmakausi kattaa vuodet 2007–2013, ja ohjelman määrärahat ovat 4,21 miljardia 
euroa. Puiteohjelmaan kuuluu kolme erityisohjelmaa:

• yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma
• tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma
• Euroopan älykäs energiahuolto.

Valmistelija toteaa pk-yritysten tärkeyden EU:n taloudelle ja pitää sen vuoksi myönteisenä, 
että ne ovat keskeisiä uudessa ohjelmassa ja strategiassa.

Erityisohjelmien ja rahoitusvälineiden tarkoituksena on helpottaa yritysten sopeutumista 
rakennemuutoksiin, edistää yrittäjyyden ja yritysten välisen yhteistyön kannalta suotuisaa 
toimintaympäristöä kiinnittäen erityistä huomiota pk-yrityksiin ja auttaa hyödyntämään 
paremmin yritysten innovatiivista potentiaalia.

Yhteisön on luotava vankka analyyttinen perusta pk-yrityksiä, yrittäjyyttä, teollisuuden 
innovointia ja kilpailukykyä koskevan päätöksenteon tueksi. Tällaisen perustan olisi annettava 
lisäarvoa näitä aloja koskevaan kansallisen tason tietoon. 

Yhteisön olisi vastattava teollisuuden ja palvelualojen kilpailukykystrategioiden yhteisestä 
kehittämisestä. Yhteisön olisi edistettävä hyviä toimintatapoja, jotka liittyvät 
yrittäjyysympäristöön ja yrityskulttuuriin sekä yritysten sosiaaliseen vastuuseen ja tasa-
arvoasioihin, sekä helpotettava nuorten ryhtymistä yrittäjiksi.

Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmalla olisi sen vuoksi vastattava pk-yritysten muuttuviin 
rahoitustarpeisiin, myös lähirahoitustarpeeseen, ja autettava niitä sopeutumaan uuteen 
rahoitusympäristöön sekä samalla estettävä markkinoiden vääristymiä.

Valmistelija esittää komission ehdotukseen eräitä tarkistuksia, jotka liittyvät pääasiassa 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan.



PE 360.138v03-00 4/16 AD\582530FI.doc

FI

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat tarkistukset mietintöönsä:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Jotta voidaan edistää yhteisön 
kilpailukykyä ja innovointikapasiteettia, 
kehittää osaamisyhteiskuntaa ja varmistaa 
tasapainoiseen talouskasvuun perustuva 
kestävä kehitys, olisi perustettava 
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma 
(jäljempänä ”puiteohjelma”).

(2) Jotta voidaan edistää yhteisön 
kilpailukykyä, pyrkien myös Lissabonin 
täystyöllisyyden tavoitteen saavuttamiseen, 
ja innovointikapasiteettia, jotka edistävät 
sosiaalista edistymistä ja koheesiota, 
kehittää osaamisyhteiskuntaa ja varmistaa 
tasapainoiseen talouskasvuun perustuva 
kestävä kehitys, olisi perustettava
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma 
(jäljempänä ”puiteohjelma”).

Perustelu

Kilpailukykyä ja innovointia on edistettävä yhteisössä nimenomaan sen vuoksi, että 
myönteisten lopputulosten aikaansaamisessa ratkaisevassa asemassa ovat itse Euroopan 
unionin kansalaiset, erityisesti työntekijät. Tässä puiteohjelmassa säädeltyjen toimien 
lopullinen tavoite on näin ollen täystyöllisyyden saavuttaminen Lissabonin strategian 
mukaisesti.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Tämä on komission kevään Eurooppa-
neuvostolle antaman tiedonannon ”Kasvua 
ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi − 
Uusi alku Lissabonin strategialle” mukaista; 
tiedonannossa vaaditaan toimia, joilla 
varmistetaan kasvu ja kilpailukyky ja 
saadaan Eurooppa houkuttelevammaksi 
investoijille ja työntekijöille, ja korostetaan, 
että yrittäjyyttä koskevia aloitteita on 
kannustettava, yritysten perustamiseen on 

(3) Tämä on komission kevään Eurooppa-
neuvostolle antaman tiedonannon ”Kasvua 
ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi − 
Uusi alku Lissabonin strategialle” mukaista; 
tiedonannossa vaaditaan toimia, joilla 
varmistetaan tasapainoinen taloudellinen 
kasvu ja kilpailukyky ja saadaan Eurooppa 
houkuttelevammaksi investoijille ja 
työntekijöille, ja korostetaan, että yrittäjyyttä 
koskevia aloitteita on kannustettava, 

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.



AD\582530FI.doc 5/16 PE 360.138v03-00

FI

houkuteltava riittävästi riskipääomaa ja 
vahva eurooppalainen teollisuuspohja on 
säilytettävä, ja että innovointia, erityisesti 
ekoinnovointia eli ympäristöteknologioihin 
tai niiden käyttöön liittyviä innovaatioita, ja 
tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa ja 
resurssien kestävää käyttöä olisi edistettävä. 
Vaikka kilpailukyky perustuu suureksi 
osaksi avoimilla ja kilpailukykyisillä 
markkinoilla toimivaan elinvoimaiseen liike-
elämään ja sitä tuetaan sopivilla puitteilla, 
erityisesti innovaatioita tukevalla 
sääntelykehyksellä, yhteisö voi vaikuttaa 
markkinoiden puutteiden poistamiseen 
myöntämällä tukea ja lisärahoitusta.

yritysten perustamiseen on houkuteltava 
riittävästi riskipääomaa, työpaikkojen 
määrää on lisättävä ja niiden laatua on 
parannettava ja vahva eurooppalainen 
teollisuuspohja on säilytettävä, ja että 
innovointia, erityisesti ekoinnovointia eli 
ympäristöteknologioihin tai niiden käyttöön 
liittyviä innovaatioita, ja tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöönottoa ja 
resurssien kestävää käyttöä olisi edistettävä. 
Vaikka kilpailukyky perustuu suureksi 
osaksi avoimilla ja kilpailukykyisillä 
markkinoilla toimivaan elinvoimaiseen liike-
elämään ja sitä tuetaan sopivilla puitteilla, 
erityisesti innovaatioita tukevalla 
sääntelykehyksellä, ja koulutetulla 
työvoimalla sekä Euroopan sosiaalisella 
koheesiolla, yhteisö voi vaikuttaa 
markkinoiden puutteiden poistamiseen 
myöntämällä tukea ja lisärahoitusta.

Perustelu

Uusien yritysten luominen ja yrittäjähengen vahvistaminen voivat edistää ja niiden on 
edistettävä työpaikkojen luomisen ohella myös nykyisten työpaikkojen laadun parantamista.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Jotta voidaan varmistaa, että rahoitus 
kohdistetaan markkinoiden 
toimintahäiriöiden poistamiseen ja vältetään 
markkinavääristymiä, puiteohjelmasta 
myönnettävän rahoituksen olisi oltava 
yhteisön valtiontukisääntöjen ja asiaan 
liittyvien säädösten sekä voimassa olevan 
pk-yrityksiä koskevan yhteisön määritelmän 
mukaisia.

(10) Jotta voidaan varmistaa, että rahoitus 
kohdistetaan markkinoiden 
toimintahäiriöiden poistamiseen, 
työmarkkinoiden häiriöt mukaan luettuina,
ja vältetään markkinavääristymiä, jotka 
voivat muun muassa merkitä työttömyyden 
kasvua entisestään, puiteohjelmasta 
myönnettävän rahoituksen olisi oltava 
yhteisön valtiontukisääntöjen ja asiaan 
liittyvien säädösten sekä voimassa olevan 
pk-yrityksiä koskevan yhteisön määritelmän 
mukaisia.



PE 360.138v03-00 6/16 AD\582530FI.doc

FI

Perustelu

Tuotteiden markkinoiden ja rahamarkkinoiden ohella myös työmarkkinoiden toiminta on 
tärkeää, ja yhteisön on kiinnitettävä viimeksi mainittuihin kiireellisesti huomiota ja 
toteutettava taloudellisia toimia silloin, kun se on tarpeen erityisten vaikeuksien vuoksi.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Puiteohjelmaa ja erityisohjelmia olisi 
seurattava ja arvioitava säännöllisesti, jotta 
niitä voidaan tarvittaessa mukauttaa.

(12) Puiteohjelmaa ja erityisohjelmia olisi 
seurattava säännöllisesti. Tätä tarkoitusta 
varten komissio laatii vuosittain kutakin 
erityisohjelmaa koskevan 
täytäntöönpanokertomuksen, jossa 
tarkastellaan ohjelman taloudellista 
toteutusta, tuloksia ja vaikutuksia. 
Puiteohjelmaa ja erityisohjelmia 
arvioidaan, jotta niitä voidaan tarvittaessa 
mukauttaa.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään jossain määrin selventämään ohjelmien seurantaa ja arviointia. 
Tämän johdanto-osan kappaleen alkuperäinen sanamuoto on liian epämääräinen. 

Tarkistus 5
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Euroopan investointirahasto (EIR) on 
yhteisön elin, joka tarjoaa riskipääomaa ja 
takauksia pk-yrityksille. Se edistää 
osaamisyhteiskuntaan, innovointiin, 
kasvuun, työllisyyteen ja yrittäjähengen 
edistämiseen liittyvien yhteisön tavoitteiden 
saavuttamista. EIR varmistaa tarpeellisen 
jatkuvuuden yhteisön ohjelmien 
hallinnoinnissa ja on kerännyt siinä laajasti 
kokemusta. Riippumattomissa arvioinneissa 
onkin pidetty hyvänä käytäntönä, että EIR 
hallinnoi komission puolesta pk-yrityksille 
suunnattuja yhteisön rahoitusvälineitä. 
EIR:llä on lisäksi asiantuntemusta tukea 
jäsenvaltioiden käynnistämiä julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuteen 
perustuvia uusia toimia, joiden tarkoituksena 

(18) Euroopan investointirahasto (EIR) on 
yhteisön elin, joka tarjoaa riskipääomaa ja 
takauksia pk-yrityksille. Se edistää 
osaamisyhteiskuntaan, innovointiin, 
kasvuun, työllisyyteen ja yrittäjähengen 
edistämiseen liittyvien yhteisön tavoitteiden 
saavuttamista. EIR varmistaa tarpeellisen 
jatkuvuuden yhteisön ohjelmien 
hallinnoinnissa ja on kerännyt siinä laajasti 
kokemusta. Riippumattomissa arvioinneissa 
onkin pidetty hyvänä käytäntönä, että EIR 
hallinnoi komission puolesta pk-yrityksille 
suunnattuja yhteisön rahoitusvälineitä. 
EIR:llä on lisäksi asiantuntemusta tukea 
jäsenvaltioiden käynnistämiä julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuteen 
perustuvia uusia toimia, joiden tarkoituksena 
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on houkutella pääomamarkkinoilta 
riskihakuisia sijoitusvirtoja pienten yritysten 
käyttöön.

on houkutella pääomamarkkinoilta 
riskihakuisia sijoitusvirtoja pienten yritysten 
käyttöön sekä luoda mahdollisuuksia 
mikrorahoituksen myöntämiseksi 
luonteeltaan joustaville naisten omistamille 
yrityksille ja perheyrityksille, jotka 
hyödyntävät innovatiivista teknologiaa.
EIR:n toimien näkyvyyttä olisi 
parannettava erityisesti suhteessa pk-
yrityksiin.

Perustelu

EIR on pk-yritysten merkittävä tukija, mutta sen toimet eivät ole riittävän näkyviä 
tärkeimmälle kohderyhmälle, pk-yrityksille.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Yrityksiä ja innovointia tukevilla 
palveluilla on tärkeä tehtävä sen 
varmistamiseksi, että pk-yritykset saavat 
tietoa tavaroiden ja palveluiden 
sisämarkkinoiden toiminnasta ja 
mahdollisuuksista sekä innovoinnin, tiedon 
ja teknologian kansainvälisestä siirrosta. 
Lisäksi pk-yritykset saavat palvelujen 
välityksellä tietoa niitä koskevasta voimassa 
olevasta yhteisön lainsäädännöstä sekä 
valmisteilla olevasta lainsäädännöstä ja 
voivat valmistautua niiden asettamiin 
vaatimuksiin kustannustehokkaasti. 
Ulkoisissa arvioinneissa on korostettu, että 
Euroopan yrityksiä tukevien palvelujen 
monialaisuutta olisi lisättävä. Tällä 
tarkoitetaan, että olisi levitettävä yhteisön 
ohjelmia koskevaa tietoa ja edistettävä pk-
yritysten osallistumista näihin ohjelmiin, 
erityisesti yhteisön tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmaan. 
Arvioinneissa on myös korostettu komission 
ja pk-yritysten välisen vuorovaikutuksen 
helpottamisen tärkeyttä.

(20) Yrityksiä ja innovointia tukevilla 
palveluilla on tärkeä tehtävä sen 
varmistamiseksi, että pk-yritykset saavat 
tietoa tavaroiden ja palveluiden 
sisämarkkinoiden toiminnasta ja 
mahdollisuuksista sekä innovoinnin, tiedon 
ja teknologian kansainvälisestä siirrosta. 
Lisäksi pk-yritykset saavat palvelujen 
välityksellä tietoa niitä koskevasta voimassa 
olevasta yhteisön lainsäädännöstä sekä
valmisteilla olevasta lainsäädännöstä, 
erityisesti työ- ja sosiaalilainsäädännöstä,
ja voivat valmistautua niiden asettamiin 
vaatimuksiin kustannustehokkaasti. 
Ulkoisissa arvioinneissa on korostettu, että 
Euroopan yrityksiä tukevien palvelujen 
monialaisuutta olisi lisättävä. Tällä 
tarkoitetaan, että olisi levitettävä yhteisön 
ohjelmia koskevaa tietoa ja edistettävä pk-
yritysten osallistumista näihin ohjelmiin, 
erityisesti yhteisön tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmaan. 
Arvioinneissa on myös korostettu komission 
ja pk-yritysten välisen vuorovaikutuksen 
helpottamisen tärkeyttä.
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Perustelu

Työlainsäädäntö ja sosiaalilainsäädäntö edustavat merkittävää osaa sellaisesta 
lainsäädännöstä, joka voi olla rasitteena yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Siksi tiedon 
saanti (tulevasta) sosiaalilainsäädännöstä on erityisen tärkeää.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Yhteisön on luotava vankka 
analyyttinen perusta pk-yrityksiä, 
yrittäjyyttä, teollisuuden innovointia ja 
kilpailukykyä koskevan päätöksenteon 
tueksi. Tällaisen perustan olisi annettava 
lisäarvoa näitä aloja koskevaan kansallisen 
tason tietoon. Yhteisön olisi vastattava 
teollisuuden ja palvelualojen 
kilpailukykystrategioiden yhteisestä 
kehittämisestä ja yrittäjyysympäristöön ja -
kulttuuriin, mukaan luettuina yritysten
sosiaalinen vastuu ja tasa-arvoasiat, 
liittyvien hyvien toimintatapojen 
edistämisestä sekä helpotettava nuorten 
ryhtymistä yrittäjiksi.

(21) Yhteisön on luotava vankka 
analyyttinen perusta pk-yrityksiä, 
yrittäjyyttä, teollisuuden innovointia ja 
kilpailukykyä koskevan päätöksenteon 
tueksi. Tällaisen perustan olisi annettava 
lisäarvoa näitä aloja koskevaan kansallisen 
tason tietoon. Yhteisön olisi vastattava 
teollisuuden ja palvelualojen 
kilpailukykystrategioiden yhteisestä 
kehittämisestä ja yrittäjyysympäristöön 
liittyvän kokemuksen hyödyntämisestä, 
työntekijöiden koulutustason jatkuvasta 
kehittämisestä, miesten ja naisten 
yrittäjähengen kehittämisestä sekä yritysten 
sosiaalisesta vastuusta, joka perustuu 
miesten ja naisten yhtäläiseen kohteluun ja 
yhtäläisiin mahdollisuuksiin koulutuksen, 
työllisyyden ja elinikäiseen oppimisen
aloilla.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 22 kappale

(22) Eurooppa-neuvosto, joka kokoontui 
20 ja 21 päivänä maaliskuuta 2003, asetti 
innovoinnin ja yrittäjyyden etusijalle ja 
korosti, että Euroopan on pyrittävä nykyistä 
paremmin muuttamaan ideat todelliseksi 
lisäarvoksi. Se kehotti toteuttamaan 
lisätoimia, jotta voidaan luoda otolliset 
olosuhteet yritysten innovoinnille. 
Lineaarinen innovaatiomalli, jossa oletetaan 
että tutkimus johtaa suoraan innovaatioon, ei 
riitä selittämään innovaatiotuloksia ja 
muotoilemaan asianmukaisia 
innovaatiopoliittisia linjauksia. Koska on 

(22) Eurooppa-neuvosto, joka kokoontui 
20 ja 21 päivänä maaliskuuta 2003, asetti 
innovoinnin ja yrittäjyyden etusijalle ja 
korosti, että Euroopan on pyrittävä nykyistä 
paremmin muuttamaan ideat todelliseksi 
lisäarvoksi. Se kehotti toteuttamaan 
lisätoimia, jotta voidaan luoda otolliset 
olosuhteet yritysten innovoinnille. 
Lineaarinen innovaatiomalli, jossa oletetaan 
että tutkimus johtaa suoraan innovaatioon, ei 
riitä selittämään innovaatiotuloksia ja 
muotoilemaan asianmukaisia 
innovaatiopoliittisia linjauksia. Koska on 
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tiedostettu, että yritykset ovat 
innovaatioprosessin ydin, yritysten 
innovointitoimien edistämiseen ja 
innovaatioiden markkinoille saattamisen 
valmisteluun myönnettävän rahoituksen sekä 
innovoinnin hallinnoinnin ja kulttuurin olisi 
sen vuoksi oltava osa yrittäjyyden ja 
innovoinnin ohjelmaa. Tällä voitaisiin 
varmistaa, että innovointi edistää 
kilpailukykyä ja että sen tuloksia sovelletaan 
käytännön liiketoiminnassa. Eurooppa-
neuvosto, joka kokoontui 25 ja 26 päivänä 
maaliskuuta 2004, totesi lisäksi, että puhtaat 
teknologiat ovat elintärkeitä yritysten ja 
ympäristön välisten synergioiden 
hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla. Puhtaiden teknologioiden 
potentiaalia voidaan hyödyntää edistämällä 
ekoinnovointia, jonka piiriin innovatiiviset 
puhtaat teknologiat kuuluvat.

tiedostettu, että yritykset ja niiden 
työntekijät ovat innovaatioprosessin ydin, 
yritysten innovointitoimien edistämiseen ja 
yrittäjyyden määrätietoiseen 
sisällyttämiseen tärkeänä toiminta-alana
kaikkeen koulutukseen ja innovaatioiden 
markkinoille saattamisen valmisteluun 
myönnettävän rahoituksen sekä innovoinnin 
hallinnoinnin ja kulttuurin olisi sen vuoksi 
oltava osa yrittäjyyden ja innovoinnin 
ohjelmaa. Tällä voitaisiin varmistaa, että 
innovointi edistää kilpailukykyä ja että sen 
tuloksia sovelletaan käytännön 
liiketoiminnassa. Eurooppa-neuvosto, joka 
kokoontui 25 ja 26 päivänä 
maaliskuuta 2004, totesi lisäksi, että puhtaat 
teknologiat ovat elintärkeitä yritysten ja 
ympäristön välisten synergioiden 
hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla. Puhtaiden teknologioiden 
potentiaalia voidaan hyödyntää edistämällä 
ekoinnovointia, jonka piiriin innovatiiviset 
puhtaat teknologiat kuuluvat. Yritysten 
työntekijöissä on myös kaikilla tasoilla 
hyödyntämätöntä potentiaalia ja valtava 
määrä tietoa, mitä olisi käytettävä 
kilpailukyvyn ja yrittäjyyden 
parantamiseen.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 27 kappale

(27) Tieto- ja viestintätekniikat ovat 
osaamistalouden kulmakivi. Niiden osuus 
tuottavuuden kasvusta on nykyaikaisissa 
talouksissa noin puolet, ja ne tarjoavat 
ainutlaatuisia ratkaisuja keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Julkisia 
palveluja ja yleishyödyllisiä palveluja on 
parannettava läheisessä yhteistyössä 
asiaankuuluvien yhteisön politiikoiden 
kanssa, esimerkiksi kansanterveyden, 
koulutuksen, ympäristön ja liikenteen sekä 
sisämarkkinoiden kehittämisen ja kilpailun 
alalla.

(27) Tieto- ja viestintätekniikat ovat 
osaamistalouden kulmakivi. Niiden osuus 
tuottavuuden kasvusta on nykyaikaisissa 
talouksissa noin puolet, ja ne tarjoavat 
ainutlaatuisia ratkaisuja keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Julkisia 
palveluja ja yleishyödyllisiä palveluja on 
parannettava läheisessä yhteistyössä 
asiaankuuluvien yhteisön politiikoiden 
kanssa, esimerkiksi kansanterveyden, 
sosiaalisen hyvinvoinnin ja erityistarpeisten
henkilöiden hoidon, koulutuksen, 
ympäristön, työllisyyden ja liikenteen sekä 
sisämarkkinoiden kehittämisen ja kilpailun 
alalla.
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Perustelu

Julkista sektoria ja yleisiä hyvinvointipalveluja koskeviin yhteisön politiikkoihin sisältyvät
myös erityistarpeisten henkilöiden suojelu ja työllisyys.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 28 kappale

(28) Tieto- ja viestintätekniikkaan 
perustuvien innovatiivisten ratkaisujen 
käyttöönottoa ja hyödyntämistä parhaalla 
mahdollisella tavalla olisi kannustettava 
erityisesti yleistä etua palvelevilla aloilla. 
Lisäksi yhteisön tuella olisi helpotettava 
tietoyhteiskunnan kehittämiseen tähtäävien 
toimien koordinointia ja toteuttamista 
kaikissa jäsenvaltioissa.

(28) Tieto- ja viestintätekniikkaan 
perustuvien innovatiivisten ratkaisujen 
käyttöönottoa ja hyödyntämistä parhaalla 
mahdollisella tavalla olisi kannustettava 
erityisesti yleistä etua palvelevilla aloilla. 
Lisäksi yhteisön tuella olisi helpotettava 
osallisuutta edistävän tietoyhteiskunnan 
kehittämiseen tähtäävien toimien 
koordinointia ja toteuttamista kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan teksti ehdotuksen 2, 26 ja 29 artiklan kanssa. Tämä 
tarkistus korostaa erityistarpeisille henkilöille tarjottavien palvelujen merkitystä.

Tarkistus 11
1 artiklan 3 kohta

3. Tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen 
alalla EY:n perustamissopimuksen 
166 artiklan mukaisesti toteutettu toiminta ei 
kuulu puiteohjelmaan.

3. Tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen 
alalla EY:n perustamissopimuksen 
166 artiklan mukaisesti toteutettu toiminta ei 
kuulu puiteohjelmaan, mutta ei ole 
myöskään sen vastaista.

Perustelu

Tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen samoin kuin kilpailukyvyn ja innovoinnin alan 
yhteisön toimet eivät saa olla päällekkäisiä. Sen sijaan niiden on täydennettävä ja 
vahvistettava toisiaan, jotta niistä tulee tehokkaampia.

Tarkistus 12
2 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) edistää työntekijöiden elinikäistä
oppimista ja koulutusta;
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Perustelu

Kilpailukykyisessä ja innovatiivisessa taloudessa koulutustaso on olennaisen tärkeä kysymys, 
sillä työntekijät ovat keskeisessä asemassa kilpailukykyisessä ja innovatiivisessa taloudessa.

Tarkistus 13
6 artiklan 1 kohdan e alakohta

(e) tietojen vaihto sekä levittäminen ja 
tiedottaminen;

(e) tietojen, kokemusten ja parhaiden 
käytänteiden vaihto sekä levittäminen ja 
tiedottaminen;

Perustelu

Ohjelman toteuttamisen tukemiseksi on välttämätöntä edistää tietojen vaihtoa, tiedottaa ja 
levittää parhaita käytänteitä.

Tarkistus 14
10 artiklan 1 kohta

1. Perustetaan yrityksiä ja pk-yrityksiä, 
yrittäjyyttä, innovointia ja teollisuuden 
kilpailukykyä tukeva ohjelma (jäljempänä 
’yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma’).

1. Perustetaan yrityksiä ja pk-yrityksiä,
yrittäjyyttä, innovointia, tiedon levittämistä
ja teollisuuden kilpailukykyä tukeva ohjelma 
(jäljempänä ’yrittäjyyden ja innovoinnin 
ohjelma’).

Perustelu

Tiedon levittäminen on ratkaisevassa asemassa yritysten aloitteiden käynnistämisessä ja 
yrittäjähengen tukemisessa.

Tarkistus 15
10 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) korkealaatuisten työpaikkojen luomista 
luovilla ja innovatiivisilla 
teollisuudenaloilla;

Perustelu

Ohjelmalla on oltava hyvin selkeä ja täsmällinen laadukkaan työllisyyden luomisen tavoite.
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Tarkistus 16
10 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi)

e a) työntekijöiden elinikäistä oppimista ja 
koulutusta

Perustelu

Katso 2 artiklan 1 kohdan b a alakohtaan (uusi) tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 17
11 a artikla (uusi)

11 a artikla
Korkealaatuiset työpaikat luovilla ja 
innovatiivisilla teollisuudenaloilla

Seuraavat osa-alueet voivat kuulua 
toimeen, jonka kohteena ovat 
korkealaatuiset työpaikat luovilla ja 
innovatiivisilla teollisuudenaloilla:
a) edistetään hyviä työllistämiskäytänteitä, 
työntekijöiden osallistuminen mukaan 
luettuna;
b) edistetään osuuskuntien ja sosiaalisen 
talouden yritysten tukemista;
c) edistetään yhteistyötä ja hyvien 
käytänteiden vaihtoa työllisyyden ja 
kestävän kehityksen kannalta.

Perustelu

Ohjelmalla on oltava hyvin selkeä ja täsmällinen korkealaatuisten työpaikkojen luomisen 
tavoite. On kiinnitettävä erityistä huomiota osuuskuntiin ja sosiaalitalouden yrityksiin.

Tarkistus 18
14 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) edistetään yrittäjähenkisyyttä ja 
-valmiuksia sekä yrittäjyyskulttuuria ja 
tasapainotetaan yrittäjäriski ja -palkka 
varsinkin nuorten yrittäjien rohkaisemiseksi;

(a) edistetään yrittäjähenkisyyttä ja 
-valmiuksia sekä yrittäjyyskulttuuria 
työntekijöiden keskuudessa yrityksen 
kaikilla tasoilla ja tasapainotetaan 
yrittäjäriski ja -palkka varsinkin nuorten 
yrittäjien rohkaisemiseksi;
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Tarkistus 19
14 artiklan c a kohta (uusi)

c a) edistetään yrittäjyyttä tärkeänä 
toiminta-alana koulutuksen kaikilla 
tasoilla.

Tarkistus 20
15 a artikla (uusi)

15 a artikla
Työntekijöiden koulutus ja ammatillinen 

koulutus
Seuraavat osa-alueet voivat kuulua 
toimeen, jonka kohteena ovat 
työntekijöiden elinikäinen oppiminen ja 
koulutus:
a) levitetään työntekijöiden keskuudessa 
uutta tietoa teknologiasta järjestämällä 
erityisiä seminaareja työntekijöiden 
valmiuksien ja kykyjen kehittämiseksi;
b)edistetään innovoinnin ilmapiiriä ja 
luodaan olosuhteet työntekijöiden luoville 
aloitteille ja toimille varmistamalla 
työntekijöiden elinikäinen oppiminen ja 
koulutus säännöllisin väliajoin.

Perustelu

Tämä uusi artikla on luonnollinen jatke työntekijöiden koulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen tavoitteen lisäämiselle 10 artiklassa "Perustaminen ja tavoitteet". Tarkistuksessa 
mainitaan tämän tavoitteen toteutustavat.

Tarkistus 21
24 artiklan d a kohta (uusi)

d a) pullonkaulojen tunnistaminen ja 
jäsenvaltioiden veropolitiikkojen ja 
verotuksen yhteensovittamista koskevat 
toimet, jotta helpotetaan pk-yritysten 
mahdollisuuksia hyödyntää riskipääomaa.
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Tarkistus 22
28 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) edistetään tieto- ja viestintätekniikan 
mahdollistamaa innovointia prosessien, 
palvelujen ja tuotteiden alalla varsinkin pk-
yrityksissä ja julkisissa palveluissa ottaen 
huomioon tarvittavia valmiuksia koskevat 
vaatimukset;

(a) edistetään tieto- ja viestintätekniikan 
mahdollistamaa innovointia prosessien, 
palvelujen ja tuotteiden alalla varsinkin pk-
yrityksissä ja julkisissa palveluissa ottaen 
huomioon korkeatasoista koulutusta
koskevat vaatimukset, jotta saavutetaan 
laaja-alaiset valmiudet ja varmistetaan 
niiden soveltaminen käytännössä 
elinikäisen oppimisen kautta;

Perustelu

Pitkälle erikoistunut työvoima vastaa paremmin yrityksen nopeasti muuttuviin vaatimuksiin ja 
voi helpommin siirtyä uusiin työpaikkoihin.

Tarkistus 23
28 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) toteutetaan edistämis- ja tiedotustoimia, 
joissa käsitellään tieto- ja viestintätekniikan 
kansalaisille ja yrityksille tarjoamia 
mahdollisuuksia ja etuja, ja kannustetaan eri 
osapuolia käymään Euroopan tasolla 
keskustelua tieto- ja viestintätekniikan 
uusista suuntauksista.

(c) toteutetaan edistämis- ja tiedotustoimia, 
joissa käsitellään tieto- ja viestintätekniikan 
kansalaisille, ennen kaikkea työttömille ja 
erityistarpeisille henkilöille, ja yrityksille 
tarjoamia mahdollisuuksia ja etuja, ja 
kannustetaan eri osapuolia käymään 
Euroopan tasolla keskustelua tieto- ja 
viestintätekniikan uusista suuntauksista.

Perustelu

Tällä tarkistuksella korostetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen merkitystä tietyille 
herkässä asemassa oleville henkilöryhmille, joista on huolehdittava erityisesti.

Tarkistus 24
29 artiklan c alakohta

(c) parannetaan sähköisten palvelujen laatua, 
tehokkuutta ja saatavuutta yleistä etua 
palvelevilla aloilla ja edistetään tieto- ja 
viestintätekniikan tuomia 
osallistumismahdollisuuksia; tämän 
tavoitteen piiriin kuuluvat myös 
yleiseurooppalaiset tai rajatylittävät julkiset 

(c) parannetaan sähköisten palvelujen 
saatavuutta, laatua, tehokkuutta ja 
saatavuutta yleistä etua palvelevilla aloilla ja 
edistetään tieto- ja viestintätekniikan tuomia 
osallistumismahdollisuuksia; tämän 
tavoitteen piiriin kuuluvat myös 
yleiseurooppalaiset tai rajatylittävät julkiset 
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palvelut samoin kuin yhteisten olennaisten 
osa-alueiden kehittäminen sekä hyviä 
toimintatapoja koskeva tiedonvaihto.

palvelut samoin kuin yhteisten olennaisten 
osa-alueiden kehittäminen sekä hyviä 
toimintatapoja koskeva tiedonvaihto.

Perustelu

Sähköisten palvelujen saatavuutta olisi myös parannettava yleistä etua palvelevilla aloilla, 
jotta kukaan ei jäisi vaille yleishyödyllisiä palveluja vain sen vuoksi, että sähköiset palvelut 
eivät ole käytettävissä.
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