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LYHYET PERUSTELUT

1. Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin keskittyvän kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman perustaminen vuosiksi 2007–2013 on periaatteessa myönteistä. Uuteen 
ohjelmaan ei koota pelkästään tiettyjä ohjelmia, vaan siinä asetetaan myös uusia 
painopistealueita.

2. Huolimatta suunnitelluista määrärahoista, jotka ovat 4 212,6 miljoonaa euroa, tämä 
ohjelma muodostaa vain kymmenesosan kaikesta tutkimukseen käytettävistä varoista. 
Siksi on huolehdittava siitä, että pääosa tukivaroista päätyy yrityksille eikä niitä 
käytetä hallintomenoihin ja -organisaatioihin..

3. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman yhtenä päätavoitteena olisi oltava 
sellaisten pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen, jotka kehittävät 
tuotantoprosesseissa innovatiivisia ideoita ja tuovat niitä markkinoille. Juuri tällainen
muutosprosessi vaatii kohdennettua tukea, koska monet teknisesti vaativat ideat ja 
tieteellinen työ eivät päädy markkinakelpoisiksi tuotteiksi.

4. Raportointi- ja valvontavelvollisuudet sekä tilastointi on rajoitettava vain ehdottoman 
välttämättömään määrään, jotta voidaan noudattaa vaatimusta byrokratian 
purkamisesta.

5. Yhdeksän nykyisen tukiohjelman kokoaminen kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmaan on erittäin myönteistä. Siten voidaan vähentää hallinnoinnin tarvetta ja 
helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä Euroopan unionin tukiohjelmien 
piiriin.

6. Älykäs energiahuolto-osiossa käsitellään energia-alan koko innovaatiopotentiaalia. 
Innovoinnin tukeminen uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden alalla on 
tervetullutta, vaikka ne ovatkin vain osa energia-alasta. Samalla tavoin on tuettava 
innovointia energian tuotannon, järjestelmätekniikan ja jalostussektorin yhteydessä
sekä kaikilla nykyisillä energia-aloilla.

7. Yrittäjyyttä ja yrittäjän tarvitsemia taitoja tukevat toimet on kohdistettava yritysten 
perustajien lisäksi kaikkiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla on 
kasvumahdollisuuksia.

8. Tavoite parantaa kilpailukykyä kansainvälistymisen tai eurooppalaistumisen avulla on 
myönteinen. Pienet ja keskisuuret yritykset luovat yrittäjyyteen liittyviä innovaatioita, 
kun niitä kannustetaan käyttämään paremmin hyväkseen sisämarkkinoiden etuja.

9. Yritysten noudattaman hakumenettelyn on oltava yksinkertainen ja nopeasti 
toteutettavissa, jotta kustannuksia ja aikaa ei kulu turhaan. Juuri pk-yrityksillä pitäisi 
olla mahdollisuus valita yksinkertaistettu hakumenettely, jossa aluksi riittää 
ilmoituksen tekeminen ja muut tarvittavat tiedot toimitetaan myönteisen päätöksen 
jälkeen viimeistään kahden kuukauden kuluttua. Vaihtoehtoisesti yritykset voivat 
toimittaa heti kaikki tiedot ajan säästämiseksi hakemuksen tekemisen ja tuen 
maksamisen välillä. Kun tukea haetaan yhteisiin hankkeisiin, pitäisi periaatteessa 
riittää, että osallistujia on kahdesta valtiosta.

TARKISTUKSET
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Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
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) Puiteohjelmasta myönnettävän 
rahoituksen olisi oltava yhteisön 
valtiontukisääntöjen ja asiaan liittyvien 
säädösten sekä voimassa olevan pk-yrityksiä 
koskevan yhteisön määritelmän mukaisia.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan keskittyminen tärkeimpiin rahoitusehtoihin.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Markkinaperusteiset pk-yrityksille 
suunnatut yhteisön rahoitusvälineet 
täydentävät kansallisen tason 
rahoitusjärjestelyjä ja lisäävät niiden 
kerrannaisvaikutuksia. Niillä voidaan edistää 
yksityisiä investointeja uusien 
innovatiivisten yritysten luomiseksi ja tukea 
suuren kasvupotentiaalin omaavia yrityksiä 
kasvuvaiheessa, ja siten vähentää havaittua 
pääoman puutetta. Niillä voidaan parantaa 
olemassa olevien pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada lainaa kilpailukykyä 
ja kasvua tukevien toimien toteuttamiseen.

(17) Markkinaperusteiset pk-yrityksille 
suunnatut yhteisön rahoitusvälineet 
täydentävät kansallisen tason 
rahoitusjärjestelyjä ja lisäävät niiden 
kerrannaisvaikutuksia. Niillä voidaan edistää 
yksityisiä investointeja uusien 
innovatiivisten yritysten luomiseksi ja tukea 
suuren kasvupotentiaalin omaavia yrityksiä 
kasvuvaiheessa, ja siten vähentää havaittua 
pääoman puutetta. Niillä voidaan parantaa 
olemassa olevien pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada lainaa kilpailukykyä 
ja kasvua tukevien toimien toteuttamiseen. 
Niillä voidaan parantaa pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada riskipääomaa 
toimiin, joiden tarkoituksena on muuttaa 
tutkimustulokset tuotteiksi, jotka ovat 
valmiita otettaviksi käyttöön markkinoilla. 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tätä varten komission olisi tutkittava, 
voidaanko yrittäjyyttä ja innovointia 
koskevan ohjelman rahoitusvälineissä 
turvautua tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman määrärahoihin ja missä 
määrin.

Perustelu

Teknologian siirrossa eli tutkimustulosten muuttamisessa markkinakypsiksi tuotteiksi on 
suuresta riskistä johtuva rahoitusaukko. Tieto- ja viestintätekniikkaohjelman määrärahat 
eivät riitä täyttämään aukkoa. Siksi komission olisi luotava yhteys tutkimuksen seitsemänteen 
puiteohjelmaan ja mahdollistettava sen määrärahojen käyttö teknologian siirron alalla 
toimivien rahastojen investointeihin.

Tarkistus 3
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, 
teknologian ja tutkimustulosten
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, kuten 
eurotietokeskusten (EIC) ja 
innovaatiokeskusten (IRC), 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 sekä Euroopan 
laajuisiin julkisiin tarjouskilpailuihin. 
Arvioinneissa on myös korostettu komission 
ja pk-yritysten välisen vuorovaikutuksen 
helpottamisen tärkeyttä. Tällöin on 
varmistettava julkisten varojen avoin käyttö 
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tehokkaasti toimivissa eurooppalaisissa 
palveluissa.

Perustelu

Eurotietokeskukset ja innovaatiokeskukset ovat osoittautuneet pk-yritysten päteviksi 
yhteyspisteiksi. Vuodeksi 2006 kaavaillussa uudessa yritysten tukiverkostojen 
tarjouskilpailussa on syytä hyödyntää jo saatuja kokemuksia, ja sen myötä olisi 
yksinkertaistettava hallintoa. Jatkossa on varmistettava, että kohtuuttomilla 
raportointivelvollisuuksilla ei estetä tehokasta toimintaa. Verkostotoimintaan olisi 
sisällytettävä myös osallistuminen uusimpien tutkimustulosten levittämiseen sekä pk-yritysten 
tukeminen niiden osallistumisessa Euroopan laajuisiin tarjouskilpailuihin. Molemmat ovat 
hyvin tärkeitä yritysten innovointitoiminnassa ja toiminnan laajentamisessa.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

(20 a) Komissio pitää tärkeänä myös EU:n 
syrjäisimmillä alueilla toimivien pk-
yritysten tukemista. Siksi tukea suunnataan 
myös syrjäisimpien alueiden yrityksiä 
tukevien ja innovointia edistävien 
palvelujen ja verkostojen tehostamiseen.

Perustelu

Innovointia edistävät verkostot toimivat hyvin pääasiassa suurilla taajama-alueilla, joten 
niiden eduista hyötyvät vain pienet piirit. Tärkeäksi on katsottava tällaisten verkostojen 
kattava tukeminen myös EU:n syrjäisimmillä alueilla, jotta niillä toimivat pk-yritykset voivat 
hyödyntää kaikki tarjoutuvat mahdollisuudet.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

(30 a) Euroopan kilpailukyvyn 
parantamiseksi ja todellisen 
tietoyhteiskunnan luomiseksi on annettava 
etusija tietokonetekniikalle ja otettava 
ensisijaiseksi tavoitteeksi alueiden ja 
väestöryhmien välisen digitaalisen kuilun 
poistaminen.

Perustelu

Lissabon strategian monien tärkeiden politiikkojen tapaan on tärkeää poistaa alueiden ja 
väestöryhmien välinen digitaalinen kuilu, jos halutaan parantaa kilpailukykyä ja lisätä 
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sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Yhtäkään Euroopan kansalaista ei saa sulkea 
tietoyhteiskunnan ulkopuolelle.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

(42 a) Puhtaan teknologian ja uusiutuvien 
energialähteiden kysyntä kasvaa 
lähitulevaisuudessa. EU:n 
teollisuusyritysten on otettava tavoitteeksi 
maailmanlaajuisesti johtavan aseman 
saavuttaminen näillä aloilla. Yritykset, 
jotka mukautuvat nopeasti tiukempiin 
ympäristönormeihin, hyötyvät asiasta 
ratkaisevasti.

Perustelu

EU:n on otettava ensisijaiseksi tavoitteeksi puhtaan teknologian ja uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen, koska juuri näillä aloilla yritykset voivat saada 
tulevaisuudessa tärkeitä kilpailuetuja.

Tarkistus 7
1 artiklan 2 kohta

2. Puiteohjelmalla edistetään yhteisön 
kilpailukykyä ja innovointikapasiteettia ja 
tuetaan siten yhteisön toimintaa kehittyneenä 
osaamisyhteiskuntana, joka kykenee 
ylläpitämään kestävää kehitystä, jonka 
perustana ovat tasapainoinen talouskasvu, 
erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous sekä korkeatasoinen 
ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun 
parantaminen.

2. Puiteohjelmalla edistetään yhteisön 
kilpailukykyä ja innovointikapasiteettia ja 
tuetaan siten yhteisön toimintaa kehittyneenä 
osaamisyhteiskuntana, joka erittäin 
kilpailukykyisenä sosiaalisena 
markkinataloutena saavuttaa vakaan 
talouskasvun ja kykenee näin 
varmistamaan korkeatasoisen sosiaalisen 
suojelun ja korkeat ympäristönormit. 
Erityinen paino on pk-yritysten tukemisessa 
ja tutkimustulosten innovatiivisessa 
hyödyntämisessä.

Perustelu

Tarkistuksella yksinkertaistetaan ja selkiytetään sanamuotoa.

Tarkistus 8
1 artiklan 3 kohta
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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 siitä tuetaan 
nimenomaan tutkimus- ja kehitystyön 
tulosten innovatiivista käyttöä yrityksissä.

Perustelu

Tutkimus- ja kehitystyön tulosten käyttäminen yritysten tuotantoprosesseissa ja 
markkinakelpoiset tuotteet ovat ratkaisevia innovointimahdollisuuksien käytön kannalta.

Tarkistus 9
4 artiklan d alakohta

(d) muut kolmannet maat tehtyjen 
sopimusten rajoissa.

Poistetaan.

Perustelu

Ohjelman ulottaminen koskemaan koko maailmaa vaatii liikaa ohjelman rahoitukselta ja 
johtaa siihen, että kaikkia välttämättömiä tehtäviä ei voida suorittaa.

Tarkistus 10
5 artiklan 2 kohta

2. Sellaiset 1 kohdassa tarkoitettuihin 
vuotuisiin työohjelmiin tehtävät muutokset, 
jotka koskevat yli 1 miljoonan euron 
suuruisia budjettimäärärahoja, vahvistetaan 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

2. Sellaiset 1 kohdassa tarkoitettuihin 
vuotuisiin työohjelmiin tehtävät muutokset, 
jotka koskevat yli 1 miljoonan euron 
suuruisia budjettimäärärahoja, voidaan 
toteuttaa vain Euroopan parlamentin 
kuulemisen jälkeen.

Perustelu

Tällä tavoin tuodaan suuret ohjelmaa ja talousarviota koskevat muutokset julkisen valvonnan 
piiriin.

Tarkistus 11
6 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) verkostot, jotka tuovat yhteen joukon 
sidosryhmiä;

(b) verkostot, jotka tuovat yhteen joukon 
sidosryhmiä, erityisesti Euroopan unionin 
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eurotietokeskusten verkosto;

Perustelu

Eurotietokeskusten verkostolla on jo kokemusta tältä alalta ja se voi siten tarjota apua 
pienille ja keskisuurille yrityksille.

Tarkistus 12
6 artiklan 1 kohdan d alakohta

(d) toimintalinjojen analysointi, 
kehittäminen ja koordinointi 
osallistujamaiden kanssa;

Poistetaan.

Perustelu

Varojen keskittäminen olennaisiin tehtäviin edellyttää, että hakemuksen tekijöiden määrää 
vähennetään.

Tarkistus 13
6 artiklan 1 kohdan f alakohta

(f) jäsenvaltioiden tai alueiden yhteisten 
toimien tukeminen;

(f) suotuisan ympäristön luominen pk-
yritysten yhteistyölle;

Perustelu

Tarkistuksella halutaan keskittää rahoitusta pk-yrityksille ja luoda suotuisa ympäristö pk-
yritysten innovatiivisten toimien kehitykselle.

Tarkistus 14
6 artiklan 1 kohdan h alakohta

(h) viranomaisten välinen kummitoiminta
kansallisella ja alueellisella tasolla.

(h) pk-yrityksiä tai niiden yhdistyksiä 
edustavien valtioista riippumattomien 
järjestöjen yhteistyö kansallisella ja 
alueellisella tasolla.

Perustelu

Innovoinnin tukeminen yrityksissä olisi asetettava etusijalle, joten on järkevämpää tukea 
yrityksiä lähellä olevia elimiä kuin viranomaisten välistä kummitoimintaa.
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Tarkistus 15
8 artiklan 5 kohta

5. Komissio toimittaa puiteohjelmaa ja sen 
erityisohjelmia koskevien väli- ja 
loppuarviointien pääasialliset tulokset 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle.

5. Komissio toimittaa puiteohjelmaa ja sen 
erityisohjelmia koskeva vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus sekä väli- ja 
loppuarviointien pääasialliset tulokset 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle.

Perustelu

Jotta parlamentti voi talousarvioviranomaisena päättää vuosittain tarvittavasta rahoituksesta 
ja talousarvioseikoista, sille on tiedotettava säännöllisesti täytäntöönpanosta.

Tarkistus 16
9 a artikla (uusi)

9 a artikla
Hakumenettely

1. Komissio kehittää yksinkertaisen ja 
epäbyrokraattisen hakumenettelyn, jossa 
osallistujilla on mahdollisuus antaa ensin 
lyhyessä standardoidussa hakemuksessa 
hankkeen tukikelpoisuus käsiteltäväksi 
ennen yksityiskohtaisten 
hakemusasiakirjojen esittämistä.
2. Komission määräaika lausunnon 
antamiselle on yksinkertaistetussa
hakumenettelyssä kaksi kuukautta 
yksinkertaistetun hakemuksen jättämisestä 
päätöksen antamiseen.
3. Osallistujia, jotka laativat heti täydelliset 
asiakirjat, ei voi ohjata yksinkertaistettuun 
hakumenettelyyn.
4. Komissio antaa yksinkertaistetussa 
hakumenettelyssä hakemuksen tekemiselle 
vielä toisen kahden kuukauden määräajan, 
jotta erityisesti pk-yrityksillä on 
mahdollisuus osallistua ilman suurta 
hallinnollisia työmäärää Euroopan 
unionin tukiohjelmiin. 
5. Tämä menettely koskee koko 
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puiteohjelman kaikkia osaohjelmia.

Perustelu

Hakumenettelyn on oltava yrityksille yksinkertainen, jotta ei synny suuria esteitä, jotka 
haittaisivat hyötymistä innovoinnin tukemisesta. Yksinkertaistettu menettely on hyödyllinen 
erityisesti pk-yrityksille, koska ne säästyvät asiakirjojen laatimiselta, mikäli hankkeille ei 
myönnetä tukea.

Tarkistus 17
10 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) suotuisan ympäristön luomista pk-
yritysten yhteistyölle;

(b) suotuisan ympäristön luomista pk-
yritysten sekä kansalliselle että varsinkin 
rajatylittävälle yhteistyölle;

Perustelu

Pk-yritysten rajatylittävää yhteistyötä olisi tuettava. Kansallinen yhteistyö ja rajatylittävä 
yhteistyöt ovat yhtä tärkeitä yrittäjyyden ja innovoinnin edistämisessä.

Tarkistus 18
10 artiklan 2 kohdan d alakohta

(d) yrittäjyyttä ja innovaatiokulttuuria; (d) yrittäjyyttä ja yrittäjyyden edellyttämiä 
taitoja;

Perustelu

Yrittäjyys ja sen edellyttämät taidot ovat edellytys innovaatioiden syntymiselle yrityksissä.

Tarkistus 19
10 artiklan 2 kohdan e alakohta

(e) yrityksiin ja innovointiin liittyviä 
taloudellisia ja hallinnollisia uudistuksia.

(e) byrokraattisten esteiden poistamista ja 
asianmukaisen ympäristön luomista.

Perustelu

Keskitytään ohjelman yrittäjyyttä koskevaan osaan.

Tarkistus 20
11 artiklan johdantokappale
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Seuraavat osa-alueet voivat kuulua toimeen, 
jonka kohteena on rahoituksen saanti pk-
yritysten käynnistämistä ja kasvua varten 
sekä innovointitoimiin, ekoinnovointi
mukaan luettuna, suuntautuvia sijoituksia 
varten:

Seuraavat osa-alueet voivat kuulua toimeen, 
jonka kohteena on rahoituksen saanti pk-
yritysten käynnistämistä ja kasvua varten, 
innovointitoimien kehittämiseen,
ekoinnovointi mukaan luettuna, ja yritysten 
toiminnan kansainvälistämiseen
suuntautuvia sijoituksia varten:

Perustelu

Rahoitusvälineiden nimenomaiseksi tavoitteeksi on otettava myös pk-yritysten 
kansainvälistäminen. Käytännössä pk-yritysten rajatylittävien investointihankkeiden 
rahoittaminen on usein vaikeaa, koska pk-yritysten ulkomaisista toiminnoista aiheutuvia 
lisäriskejä ei voida jakaa. Pk-yritysten kansainvälistäminen on rajatylittävän luonteen vuoksi 
yksi EU:n tehtävistä, ja siksi sitä olisi tuettava myös taloudellisesti eikä vain 
neuvontapalvelujen avulla.

Tarkistus 21
12 artiklan b a alakohta (uusi)

(b a) tehostetaan innovatiivisten pk-
yritysten yhteistyötä koko Euroopassa, jotta 
saadaan yhdessä toimivia 
tutkimuslaitoksia, jotka edistävät 
innovointia ja huipputekniikkaa;

Perustelu

Tutkimus on eräs tärkeimmistä aloista, johon innovoinnin edistämisponnistelujen on 
tukeuduttava. Pk-yritykset voivat yhteistyössä jakaa kustannuksia ja rahoittaa 
tutkimuslaitosten innovaatioita ja saada näin koko ajan uusia innovatiivisia ideoita.

Tarkistus 22
12 artiklan c alakohta

(c) edistetään ja helpotetaan yritysten 
kansainvälistä yhteistyötä.

(c) edistetään ja helpotetaan yritysten 
rajatylittävää yhteistyötä yhteisön
sisämarkkinoilla sekä kolmansien maiden 
yritysten kanssa kauppa- ja 
investointiverkostojen tiivistämiseksi.

Perustelu

Yritystoiminnan kansainvälistyminen tai eurooppalaistuminen edistää kilpailukykyä.
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Tarkistus 23
13 artiklan d alakohta

(d) tuetaan palveluja, joita käytetään tiedon 
ja teknologian kansainvälisessä siirrossa 
sekä teollis- ja tekijänoikeuksien
hallinnoinnissa;

(d) tuetaan palveluja, joita käytetään tiedon 
ja teknologian kansainvälisessä siirrossa ja 
koko EU-alueen pk-yritysten keskinäisessä 
innovatiivisten ajatusten levittämisessä, 
mutta huolehditaan samalla sopivista 
varmistusjärjestelmistä teollis- ja tekijän 
oikeuksien suojaamiseksi;

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että yhteisöpatenttia ei vielä ole ja että eurooppalaisilta yrityksiltä ja 
varsinkin pk-yrityksiltä puuttuu tällainen suojautumiskeino, tiedon ja innovatiivisten ajatusten 
levittämistä ja siirtoa on säädeltävä sopivin keinoin teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojaamiseksi.

Tarkistus 24
14 artiklan c alakohta

(c) tuetaan toimintalinjojen kehittämistä ja 
yhteistyötä toimijoiden välillä, kansalliset ja 
alueelliset ohjelmien hallinnoijat mukaan 
luettuina.

(c) tuetaan toimintalinjojen kehittämistä ja 
yhteistyötä toimijoiden välillä.

Perustelu

Tarkoitus ei ole tukea neuvontapalveluja tai konsulttiyrityksiä vaan innovatiivisesti 
suuntautuneita yrityksiä.

Tarkistus 25
14 artiklan c a alakohta (uusi)

(c a) edistetään pk-yritysten ja 
tutkimuslaitosten keskinäistä inhimillisten 
voimavarojen liikkuvuutta mielipiteiden ja 
hyviksi osoittautuneiden menetelmien 
vaihtamiseksi;

Perustelu

Yritysten ja innovaatiohengen yhdistämiseksi tarvitaan tutkimuksen ja teollisuuden parempaa 
yhteistoimintaa. Tätä voidaan edesauttaa edistämällä tutkijoiden ja yritysten välisiä yhteyksiä 
näkökantojen ja menetelmien vaihtamiseksi.
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Tarkistus 26
15 artikla

15 artikla Poistetaan.
Yrityksiin ja innovointiin liittyvät 

taloudelliset ja hallinnolliset uudistukset 
Seuraavat osa-alueet voivat kuulua 
toimeen, jonka kohteena ovat yrityksiin ja 
innovointiin liittyvät taloudelliset ja 
hallinnolliset uudistukset:
(a) kerätään tietoja, analysoidaan ja 
seurataan tuloksia sekä kehitetään ja 
koordinoidaan toimintalinjoja;
(b) tuetaan teollisuus- ja palvelualoihin 
liittyvien kilpailustrategioiden 
määrittämistä ja edistämistä;
(c) tuetaan huippuosaamiseen tähtäävää 
keskinäistä oppimista valtion- ja 
aluehallinnoissa.

Perustelu

Taloudellisten ja hallinnollisten uudistusten rahoittaminen on kansallinen tehtävä ja kuuluu 
siis toissijaisuusperiaatteen piiriin.

Tarkistus 27
16 artiklan 1 kohta

1. Yhteisön rahoitusvälineillä pyritään 
helpottamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia tietyissä yrityksen elinkaaren 
vaiheissa: siemen-, käynnistys- ja 
kasvuvaiheessa sekä liiketoiminnan 
luovutuksessa. Rahoitusvälineiden piiriin 
sisällytetään investoinnit, joita pk-yritykset 
tekevät muun muassa teknologiseen 
kehittämiseen, innovointiin ja teknologian 
siirtoon.

1. Yhteisön rahoitusvälineillä pyritään 
helpottamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia tietyissä yrityksen elinkaaren 
vaiheissa: siemen-, käynnistys- ja 
kasvuvaiheessa sekä liiketoiminnan 
luovutuksessa. Rahoitusvälineiden piiriin 
sisällytetään investoinnit, joita pk-yritykset 
tekevät muun muassa teknologiseen 
kehittämiseen, innovointiin ja teknologian 
siirtoon sekä liiketoimintansa 
laajentamiseen kotimaansa ulkopuolelle.

Perustelu

Pyritään lujittamaan yritysten kilpailukykyä ja innovointia yhteisön sisämarkkinoilla.
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Tarkistus 28
17 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

Ensimmäinen osajärjestelmä eli GIF1 kattaa 
alkuvaiheen (siemen- ja käynnistysvaiheen) 
sijoitukset. Se sijoittaa varoja 
erikoistuneisiin riskipääomarahastoihin, 
kuten alkuvaiheen rahastoihin, alueellisiin 
rahastoihin, rahastoihin, jotka ovat 
keskittyneet tiettyihin aloihin tai 
teknologioihin tai tutkimukseen ja 
teknologiseen kehittämiseen, sekä 
yrityshautomoihin liittyviin rahastoihin, 
jotka puolestaan tarjoavat pääomaa pk-
yrityksille. Se voi myös tehdä 
yhteissijoituksia sellaisiin rahastoihin ja 
sijoitusvälineisiin, joihin yksityiset 
pääomasijoittajat (bisnesenkelit) osallistuvat.

Ensimmäinen osajärjestelmä eli GIF1 kattaa 
alkuvaiheen (siemen- ja käynnistysvaiheen) 
sijoitukset. Se sijoittaa varoja 
erikoistuneisiin riskipääomarahastoihin, 
kuten alkuvaiheen rahastoihin, alueellisiin 
rahastoihin, rahastoihin, jotka ovat 
keskittyneet tiettyihin aloihin tai 
teknologioihin tai tutkimukseen ja 
teknologiseen kehittämiseen, sekä 
yrityshautomoihin liittyviin rahastoihin, 
jotka puolestaan tarjoavat pääomaa pk-
yrityksille. Se voi sijoittaa siemen-, 
käynnistys- tai 
teknologiansiirtorahastoihin, jotka ovat 
yksinomaan tai pääsääntöisesti hallitusten 
ja/tai julkisten instituutioiden rahoittamia 
tai jotka tarjoavat kyseisiin rahastoihin 
sijoittaville yksityisille sijoittajille 
etuoikeutetun kohtelun julkisiin sijoittajiin 
nähden, edellyttäen, että 
rahastot/järjestelmät toimivat 
markkinaperiaatteiden mukaisesti. Se voi 
myös tehdä yhteissijoituksia sellaisiin 
rahastoihin ja sijoitusvälineisiin, joihin 
yksityiset pääomasijoittajat (bisnesenkelit) 
osallistuvat, sekä teknologian siirtoa 
koskeviin kokeiluhankkeisiin.

Perustelu

Monivuotisiin ohjelmiin sisältyneiden EIR:n yritysten perustamisohjelmien eli GIF1:n 
edeltäjien käyttö osoittautui riittämättömäksi. Syynä oli puute yksityisistä investoijista, joiden 
piti asettaa käyttöön 50 prosenttia pääomasta. Jotta GIF1 olisi nyt käyttökelpoinen, se pitäisi 
avata myös julkisille sijoittajille.

GIF1:n olisi toimittava myös teknologian siirron alalla ja keskityttävä kokeiluhankkeisiin, 
koska alan rahoituskuilua ei voida ylittää tieto- ja viestintätekniikkapolitiikkaohjelman avulla.

Tarkistus 29
18 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

Ensimmäinen osajärjestelmä, a) lainoihin tai 
leasing-järjestelyihin perustuva 
velkarahoitus, pienentää pk-yritysten 

Ensimmäinen osajärjestelmä, a) lainoihin tai 
leasing-järjestelyihin perustuva 
velkarahoitus, pienentää pk-yritysten 
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rahoituksen saantiin liittyviä ongelmia, jotka 
johtuvat riittävien vakuuksien puuttumisesta 
ja siitä, että erikoisosaamista edellyttäviin 
toimintoihin, kuten teknologiseen 
kehittämiseen, innovointiin ja teknologian 
siirtoon katsotaan kytkeytyvän suurempia 
riskejä.

rahoituksen saantiin liittyviä ongelmia, jotka 
johtuvat riittävien vakuuksien puuttumisesta 
ja siitä, että erikoisosaamista edellyttäviin 
toimintoihin, kuten teknologiseen 
kehittämiseen, innovointiin ja teknologian 
siirtoon sekä liiketoiminnan laajentamiseen 
kotimaan ulkopuolelle katsotaan 
kytkeytyvän suurempia riskejä.

Perustelu

Juuri pk-yrityksillä on rahoitusvaikeuksia, kun ne laajentavat liiketoimintaansa 
naapurimaihin, koska rahoituslaitokset arvioivat riskit suuremmiksi tai niillä on 
riittämättömät tiedot investointialueesta.

Tarkistus 30
20 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi
rahoitustukea voidaan myöntää verkoston 
jäsenille erityisesti seuraavien palvelujen 
järjestämistä varten:

2. Yhteisön nykyisten yrityksille 
tarkoitettujen tukiverkostojen, erityisesti 
eurotietokeskusten (EIC) ja 
innovaatiokeskusten (IRC), hankkimien 
markkinoilla toimimista koskevan ja 
alakohtaisen tiedon jatkuvuuden 
turvaamiseksi yrityksiä lähellä oleville 
neuvontapalveluille annetaan tehtäväksi
toimia tiiviissä yhteistyössä ja tuottaa
yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, edellä
olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja palveluja. 
Rahoitustukea voidaan myöntää verkoston 
jäsenille erityisesti seuraavien palvelujen 
järjestämistä varten:

Perustelu

Eurotietokeskusten (EIC) ja innovaatiokeskusten (IRC) hankkimat kokemukset olisi käytettävä 
hyväksi.

Tarkistus 31
20 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) tiedotuspalvelut sekä palautetta ja 
yritysten yhteistyötä koskevat palvelut;

(a) eurotietokeskusten tarjoamat
tiedotuspalvelut sekä tukea, palautetta ja 
yritysten yhteistyötä koskevat palvelut pk-
yritysten johdon ammattitaidon 
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lisäämiseksi;

Perustelu

Kun otetaan huomioon Basel II, uudet riskiluokitusmenetelmät ja yritysten ja 
pääomamarkkinoiden kiinteän yhteistyön tarve, on lisättävä pk-yritysten johdon 
ammattitaitoa sekä parannettava niiden yritysstrategioita ja esittelyä, jotta ne saisivat 
paremmin rahoitusta. Eurotietokeskusten (EIC) ja innovaatiokeskusten (IRC) hankkimat 
kokemukset olisi käytettävä hyväksi.

Tarkistus 32
20 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) innovointiin sekä teknologian ja tiedon 
siirtoon liittyvät palvelut;

(b) eurotietokeskusten tarjoamat
innovointiin sekä teknologian, tiedon ja 
tutkimustulosten siirtoon liittyvät palvelut;

Perustelu

Yritysten omissa innovointiprosesseissa on tärkeää tuntea uusimmat tutkimustulokset. 
Verkoston jäsenten on syytä osallistua tutkimustulosten levittämiseen ja hyödyntämiseen.
Eurotietokeskusten (EIC) ja innovaatiokeskusten (IRC) hankkimat kokemukset olisi käytettävä 
hyväksi.

Tarkistus 33
20 artiklan 2 kohdan c alakohta

(c) palvelut, joiden avulla pk-yrityksiä 
kannustetaan osallistumaan yhteisön 
tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen 
puiteohjelmaan.

(c) palvelut, joiden avulla pk-yrityksiä 
kannustetaan osallistumaan yhteisön 
tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen 
puiteohjelmaan ja tuetaan pk-yritysten 
mahdollisuuksia osallistua Euroopan 
laajuisiin julkisiin tarjouskilpailuihin.

Perustelu

Kun pk-yritykset voivat osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin, ne voivat laajentaa 
toimintaansa.

Tarkistus 34
20 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) erikoistietämys, joka on mitoitettu 
realistisesti pk-yritysten käytännön 
tarpeisiin innovatiivisen teknologian 



PE 362.822v02-00 18/32 AD\587797FI.doc

FI

omaksumisessa;

Perustelu

Innovatiivisten toimien toteuttamiseksi tarvitaan usein suhteellisen spesifistä tietoa ja 
ammatillista tietämystä, jota pk-yritysten on määrärahojen rajallisuuden ja 
ammattihenkilöstön puutteen vuoksi vaikea saada. Eurooppalaisten verkostojen panos voi 
olla tässä asiassa hyvin tärkeä.

Tarkistus 35
20 artiklan 2 kohdan c b alakohta (uusi)

(c b) palvelut, joita tarvitaan teknologian 
sekä tieteen ja tutkimuksen uusien ideoiden 
välittämisessä pk-yrityksille;

Perustelu

Tutkimuksesta saatujen uusien ideoiden välittämisellä teollisuudelle tehostetaan 
innovatiivisia toimia. Koska pk-yritysten tiedonsaantimahdollisuudet ovat rajalliset, niitä on 
kannustettava tutustumaan eurooppalaisten verkostojen välityksellä tutkimuksen ja 
teknologian uusiin ideoihin ja toteuttamaan ne sitten ajan mittaan.

Tarkistus 36
20 artiklan 3 kohta

3. Komissio valitsee verkoston jäsenet 
järjestämällä ehdotuspyyntöjä, jotka 
koskevat 2 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuja palveluja. Ehdotuspyyntöjen 
perusteella komissio voi tehdä valittujen 
verkoston jäsenten kanssa kumppanuutta 
koskevan puitesopimuksen, jossa eritellään 
tarjottavat toimet, jäsenille tarkoitettuja 
avustuksia myönnettäessä sovellettava 
menettely sekä kunkin osapuolen yleiset 
oikeudet ja velvollisuudet. Kumppanuutta 
koskeva puitesopimus voi olla voimassa 
ohjelman koko kestoajan.

3. Komissio valitsee verkoston jäsenet 
järjestämällä ehdotuspyyntöjä, jotka 
koskevat 2 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuja palveluja. Tässä yhteydessä 
kiinnitetään erityistä huomiota hakijoiden 
alakohtaiseen kokemukseen yrityksille, 
erityisesti pk-yrityksille, tarkoitettujen 
tukipalveluiden suunnittelussa ja 
toteuttamisessa liiketoiminnan 
rajatylittävän laajentamisen alalla. 
Ehdotuspyyntöjen perusteella komissio voi 
tehdä valittujen verkoston jäsenten kanssa 
kumppanuutta koskevan puitesopimuksen, 
jossa eritellään tarjottavat toimet, jäsenille 
tarkoitettuja avustuksia myönnettäessä 
sovellettava menettely sekä kunkin 
osapuolen yleiset oikeudet ja velvollisuudet. 
Kumppanuutta koskeva puitesopimus voi 
olla voimassa ohjelman koko kestoajan.
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Perustelu

Eurotietokeskusten (EIC) ja innovaatiokeskusten (IRC) hankkimat kokemukset olisi käytettävä 
hyväksi.

Tarkistus 37
21 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Yhteistyötä tekevien ohjelmien 
muodostama ryhmä voi saada yhteisön 
tukea, jos

2. Useamman ohjelman yhteinen toteutus
voi saada yhteisön tukea, jos

Perustelu

Yksinkertaisempi ja selkeämpi ilmaus.

Tarkistus 38
21 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) ryhmässä on mukana vähintään kolme 
osallistujamaata; ja

(b) osallistujat tulevat vähintään kahdesta 
osallistujamaasta; ja

Perustelu

Vähintään kaksi osallistujamaata on riittävä määrä toivotun vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Tarkistus 39
21 artiklan 3 kohta

3. Tuensaajiksi voidaan valita yhteisön 
ehdotuspyyntöjen perusteella sellaisia 
yhteistyötä tekevien ohjelmien muodostamia 
ryhmiä, jotka täyttävät tukikelpoisuusehdot.

3. Tuensaajiksi voidaan valita sellaisia 
yhteistyötä tekevien ohjelmien muodostamia 
ryhmiä, jotka täyttävät tukikelpoisuusehdot.

Perustelu

Tarkistuksella yksinkertaistetaan tekstiä.

Tarkistus 40
21 artiklan 4 kohta

4. Valituille yhteistyötä tekevien ohjelmien 
muodostamille ryhmille voidaan myöntää 

4. Valituille yhteistyötä tekevien ohjelmien 
muodostamille ryhmille voidaan myöntää 
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tukea seuraavien tavoitteiden 
saavuttamiseksi: lisäarvon aikaan saaminen 
koko ryhmälle taikka yhdelle tai useammalle 
ryhmään kuuluvalle toimelle, 
synergiavaikutusten luominen yhteistyötä 
tekevien ohjelmien välille ja kriittisen 
massan varmistaminen.

tukea seuraavien tavoitteiden 
saavuttamiseksi: lisäarvon aikaan saaminen 
koko ryhmälle taikka yhdelle tai useammalle 
ryhmään kuuluvalle toimelle, 
synergiavaikutusten luominen yhteistyötä 
tekevien ohjelmien välille ja kriittisen 
massan varmistaminen. Tällöin olisi 
erityisesti luotava tunnistettavaa lisäarvoa 
eurooppalaiselle innovointialueelle.

Perustelu

Tässä yhteydessä olisi erityisesti luotava tunnistettavaa lisäarvoa eurooppalaiselle 
innovointilauseelle.

Tarkistus 41
23 artiklan otsikko

Viranomaisten välinen kummitoiminta 
kansallisella ja alueellisella tasolla

Talouselämää lähellä olevien 
organisaatioiden välinen kummitoiminta 
kansallisella ja alueellisella tasolla

Perustelu

Tavoitteena on tukea yritysten innovaatioita, joten rahoitus olisi rajoitettava koskemaan vain 
sitä. Tätä tavoitetta voidaan tukea yritysten ja niiden organisaatioiden välisen yhteistyön 
avulla.

Tarkistus 42
23 artiklan 1 kohta

1. Hallinnollisen yhteistyön kohdentamiseksi 
voidaan perustaa kummitoimintahankkeita 
kansallisille yhteyspisteille osoitettujen 
ehdotuspyyntöjen perusteella. Yhteyspisteet 
voivat nimetä johtavan asiantuntijan tai 
asiantuntijaryhmän yhteisymmärryksessä 
asianomaisten kansallisten tai alueellisten 
viranomaisten kanssa.

1. Hallinnollisen yhteistyön kohdentamiseksi 
voidaan perustaa talouselämää lähellä 
olevien organisaatioiden
kummitoimintahankkeita kansallisille 
yhteyspisteille osoitettujen ehdotuspyyntöjen 
perusteella. Yhteyspisteet voivat nimetä 
johtavan asiantuntijan tai asiantuntijaryhmän 
yhteisymmärryksessä asianomaisten 
kansallisten tai alueellisten viranomaisten 
kanssa.

Perustelu

Tavoitteena on tukea yrittäjyyden innovaatioita, joten rahoitus olisi rajoitettava koskemaan 
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vain sitä. Tätä tavoitetta voidaan tukea yritysten ja niiden organisaatioiden välisen yhteistyön 
avulla.

Tarkistus 43
23 artiklan 2 kohta

2. Komissio arvioi johtavan asiantuntijan tai 
asiantuntijaryhmien laatiman työohjelman ja 
voi myöntää viranomaisille avustuksen.

2. Komissio arvioi johtavan asiantuntijan tai 
asiantuntijaryhmien laatiman työohjelman ja 
voi myöntää organisaatioille avustuksen.

Perustelu

Tavoitteena on tukea yrittäjyyden innovaatioita, joten rahoitus olisi rajoitettava koskemaan 
vain sitä. Tätä tavoitetta voidaan tukea yritysten ja niiden organisaatioiden välisen yhteistyön 
avulla.

Tarkistus 44
23 artiklan 3 kohta

3. Kummitoimintahankkeet voivat saada 
apua komission keskustukipalveluilta.

Poistetaan.

Perustelu

Tavoitteena on tukea yrittäjyyden innovaatioita, joten rahoitus olisi rajoitettava koskemaan 
vain sitä. Tätä tavoitetta voidaan tukea yritysten ja niiden organisaatioiden välisen yhteistyön 
avulla.

Tarkistus 45
24 artiklan johdantokappale

Komissio voi toteuttaa seuraavat 
toimenpiteet:

Komissio toteuttaa säännöllisesti seuraavat 
toimenpiteet:

Perustelu

Näin voidaan varmistaa ohjelman valvonta ja säännöllinen tiedottaminen sen toteutuksesta ja 
vaikutuksista.

Tarkistus 46
24 artiklan b a alakohta (uusi)

(b a) hankkeen arviointi yritysten 
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tukemiseksi ja innovoinnin edistämiseksi 
tarkoitettujen palvelujen osalta 
kvantifioitavissa olevien tavoitteiden ja 
asiasta säännöllisesti laadittavan 
kertomuksen avulla;

Perustelu

Hankkeen arviointi pk-yritysten tukemiseksi tarkoitettujen verkostojen osalta on tärkeää. 
Arviointi voidaan tehdä vahvistamalla kvantifioitavissa olevia tavoitteita, joihin verrataan 
hankkeessa saavutettua edistystä. Tavoitteiden vahvistamiseen voidaan kytkeä kertomus, jossa 
arvioidaan hanketta ja saatua lisäarvoa.

Tarkistus 47
24 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tulokset julkaistaan.

Perustelu

Näin voidaan varmistaa ohjelman valvonta ja säännöllinen tiedottaminen sen toteutuksesta ja 
vaikutuksista.

Tarkistus 48
25 artikla

Työohjelmassa vahvistetaan 
yksityiskohtaisesti tavoitteet ja painopisteet, 
toimintaa koskeva aikataulu samoin kuin 
osallistumista koskevat säännöt sekä 
perusteet 16–23 artiklassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden valintaa ja arviointia varten.

Työohjelmassa vahvistetaan 
yksityiskohtaisesti tavoitteet ja painopisteet, 
toimintaa koskeva aikataulu samoin kuin 
osallistumista koskevat säännöt sekä 
perusteet 16–23 artiklassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden valintaa ja arviointia varten. 
Tavoitteet ja painopisteet on määriteltävä 
siten, että on mahdollista mukautua 
tulevaan kehitykseen ja uuteen 
painopisteasetteluun. Säännöt ja ehdot olisi 
laadittava yhdessä sidosryhmien kanssa 
siten, että ne ovat kaikille asiaosaisille 
avoimia, helposti ymmärrettäviä ja 
kaikkien noudatettavissa.

Perustelu

Vain joustavalla ohjelmalla varmistetaan talousarviomäärärahojen optimaalinen käyttö 
suhteellisen pitkällä seitsemän vuoden aikavälillä. On oltava mahdollista kohdistaa 
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rahoitusvälineet toisiin käyttötarkoituksiin, jos kehitys sitä edellyttää. Ehtojen on oltava 
realistisia ja kaikille asianosaisille avoimia. Näin helpotetaan menestyksellistä 
hakemustentekoa ja rahoitusvälineen hyödyntämistä.

Tarkistus 49
28 artiklan 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 ja yrityksille tarjoamia 
mahdollisuuksia ja etuja, vahvistetaan 
luottamusta uuteen tekniikkaan ja 
avoimuutta sille ja kannustetaan eri 
osapuolia käymään Euroopan tasolla 
keskustelua tieto- ja viestintätekniikan 
uusista suuntauksista.

Perustelu

Tieto- ja viestintätekniikkaohjelman edistämis- ja tiedotustoimien ja muiden hankkeiden 
tavoitteena on edistää kansalaisten avointa suhtautumista teknisiin innovaatioihin. 
Perusteettomat ennakkoluulot ja pelot estävät usein uusien ja lupaavien menetelmien käytön.

Tarkistus 50
28 artiklan c a ja c b alakohta (uusi)

(c a) vähennetään byrokratiaa uusien 
nykyaikaisten sähköisten palvelujen avulla;
(c b) kannustetaan pk-yrityksiä 
pontevammin omaksumaan uusi 
toimintamalli, joka perustuu sähköiseen 
liiketoimintaan, mikä puolestaan edellyttää 
asianmukaista infrastruktuuria sähköisen 
tietojenvaihdon suojaamiseksi.

Perustelu

Byrokratian vähentäminen on huomattava helpotus pk-yrityksille. Myös sähköinen 
liiketoiminta on erittäin tärkeä asia eurooppalaisten pk-yritysten elinkelpoisuutta ajatellen. 
Samalla on kuitenkin huolehdittava korkeatasoisesta suojauksesta, jotta ei murenneta 
Euroopan kansalaisten luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin.

Tarkistus 51
30 artikla
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Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan 
tukiohjelma voidaan panna täytäntöön 
hankkeina, parhaita toimintatapoja 
koskevina toimina ja aihekohtaisina 
verkostoina, ja täytäntöönpanoon voi kuulua 
myös laajamittaisia testejä ja esittelytoimia, 
joiden kohteina ovat yleiseurooppalaiset 
innovatiiviset julkiset palvelut.

Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan 
tukiohjelma voidaan panna täytäntöön 
hankkeina, parhaita toimintatapoja 
koskevina toimina ja aihekohtaisina 
verkostoina, ja täytäntöönpanoon voi kuulua 
myös laajamittaisia testejä ja esittelytoimia, 
joiden kohteina ovat yleiseurooppalaiset 
innovatiiviset julkiset palvelut. Euroopan 
laajuisilla julkisilla tarjouskilpailuilla ja 
pk-yritysten tarpeet huomioon ottavilla 
sopimusehdoilla mahdollistetaan pk-
yritysten osallistuminen yhteisen edun 
mukaisiin hankkeisiin.

Hankkeiden, parhaita toimintatapoja 
koskevien toimien ja aihekohtaisten 
verkostojen tavoitteena on edistää tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvien 
innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa ja 
mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä 
varsinkin yleistä etua palvelevilla aloilla 
tarjottujen palvelujen osalta. Lisäksi 
yhteisön tuen avulla helpotetaan 
tietoyhteiskunnan kehittämiseen tähtäävien 
toimien koordinointia ja täytäntöönpanoa 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Hankkeiden, parhaita toimintatapoja 
koskevien toimien ja aihekohtaisten 
verkostojen tavoitteena on edistää tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvien 
innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa ja 
mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä 
varsinkin yleistä etua palvelevilla aloilla 
tarjottujen palvelujen osalta. Tässä on 
varmistettava, että tieto- ja 
viestintäteknisten palvelujen käyttö todella 
auttaa yksinkertaistamaan julkishallinnon 
rakenteita ja menettelyjä ja lisäämään 
niiden tehokkuutta. Lisäksi yhteisön tuen 
avulla helpotetaan tietoyhteiskunnan 
kehittämiseen tähtäävien toimien 
koordinointia ja täytäntöönpanoa kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Perustelu

Kun pk-yritykset voivat osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin, ne voivat laajentaa 
toimintaansa. Sopimusmenettelyt on laadittava sellaisiksi, että pk-yrityksiä ei suljeta pois 
kilpailuista sen vuoksi, että tarjottavat erät eivät sovellu niille tai ne joutuisivat toimittamaan 
aivan liikaa viranomaistodistuksia. Kilpailukykyohjelman osana tieto- ja 
viestintätekniikkamääräysten tulisi koskea myös pk-yrityksiä.

Hankkeissa, kuten sähköisen hallinnon tai terveysalan sähköiset palvelut, ei saa olla kyse vain 
nykyisten hallinto- ja viestintäprosessien sähköistämisestä, vaan niillä on todistettavasti 
yksinkertaistettava, nopeutettava ja tehostettava kyseisiä prosesseja.

Tarkistus 52
31 artiklan 2 kohdan 2 alakohta
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Yhteisö voi myöntää 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen hankkeiden budjettiin 
avustuksen, jonka määrä on enintään 
50 prosenttia hankkeiden 
kokonaiskustannuksista. Julkisen sektorin 
elimille voidaan korvata 100 prosenttia 
lisäkustannuksista.

Yhteisö voi myöntää 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen hankkeiden budjettiin 
avustuksen, jonka määrä on enintään 
50 prosenttia hankkeiden 
kokonaiskustannuksista. 

Perustelu

Kun kaikkien avustusten määrä on sama 50 prosenttia kustannuksista, voidaan tukea 
ohjelman asianmukaista toteutusta osallistujien oman edun mukaisesti. Kustannusten 
korvaaminen kokonaan kannustaa käyttämään väärin julkisia varoja. Julkisen sektorin 
asettaminen muita parempaan asemaan on ristiriidassa Euroopan unionin 
kilpailuperiaatteiden kanssa.

Tarkistus 53
31 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Edellä 1 kohdan b alakohdassa esitettyihin 
toimenpiteisiin osoitettava yhteisön 
rahoitusosuus rajoittuu välittömiin 
kustannuksiin, jotka katsotaan tarpeellisiksi 
tai tarkoituksenmukaisiksi toimen 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

Edellä 1 kohdan b alakohdassa esitettyihin 
toimenpiteisiin osoitettava yhteisön 
rahoitusosuus rajoittuu 50 prosenttiin
välittömistä kustannuksista, jotka katsotaan 
tarpeellisiksi tai tarkoituksenmukaisiksi 
toimen erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

Perustelu

Kun kaikkien avustusten määrä on sama 50 prosenttia kustannuksista, voidaan tukea 
ohjelman asianmukaista toteutusta osallistujien oman edun mukaisesti (ks. tarkistuksen 
34 perustelu).

Tarkistus 54
31 artiklan 4 kohdan 2 alakohta

Aihekohtaisissa toimissa tukea myönnetään 
verkoston koordinoinnista ja toteuttamisesta 
aiheutuviin tukikelpoisiin 
lisäkustannuksiin. Yhteisön osallistuminen 
voi kattaa näiden toimenpiteiden 
tukikelpoiset lisäkustannukset.

Aihekohtaisissa toimissa tukea myönnetään 
50 prosenttia verkoston koordinoinnista ja 
toteuttamisesta aiheutuvista tukikelpoisista
lisäkustannuksista. Yhteisön osallistuminen 
voi kattaa näiden toimenpiteiden 
tukikelpoiset lisäkustannukset.

Perustelu

Kun kaikkien avustusten määrä on sama 50 prosenttia kustannuksista, voidaan tukea 
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ohjelman asianmukaista toteutusta osallistujien oman edun mukaisesti (ks. tarkistuksen 
34 perustelu). 

Tarkistus 55
33 artiklan b alakohta

(b) julkisia elimiä ja sidosryhmiä edustavien 
asiantuntijoiden kokoukset, konferenssit ja 
muut tapahtumat;

(b) julkisia elimiä edustavien 
asiantuntijoiden ja pk-yritysten ja muiden 
sidosryhmien edustajien yhteiset kokoukset, 
konferenssit ja muut tapahtumat;

Perustelu

Vain pk-yritysten aktiivisella mukanaololla voidaan varmistaa, että tieto- ja 
viestintätekniikkapolitiikan toimet ovat yrittäjäystävällisiä.

Tarkistus 56
36 artikla

Työohjelmassa vahvistetaan 
yksityiskohtaisesti tavoitteet ja painopisteet 
sekä toimenpiteet niiden toteuttamiseksi, 
toimintaa koskeva aikataulu sekä perusteet 
täytäntöönpanotoimenpiteiden arviointia ja 
valintaa varten 26 artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

Työohjelmassa vahvistetaan 
yksityiskohtaisesti tavoitteet ja painopisteet 
sekä toimenpiteet niiden toteuttamiseksi, 
toimintaa koskeva aikataulu sekä perusteet 
täytäntöönpanotoimenpiteiden arviointia ja 
valintaa varten 26 artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet ja 
painopisteet on määriteltävä siten, että on 
mahdollista mukautua tulevaan 
kehitykseen ja uuteen painopisteasetteluun. 
Säännöt ja ehdot olisi laadittava yhdessä 
sidosryhmien kanssa siten, että ne ovat 
kaikille asiaosaisille avoimia, selviä ja 
ymmärrettäviä.

Perustelu

Vain joustavalla ohjelmalla varmistetaan talousarviomäärärahojen optimaalinen käyttö 
suhteellisen pitkällä seitsemän vuoden aikavälillä. On oltava mahdollista kohdistaa 
rahoitusvälineet toisiin käyttötarkoituksiin, jos kehitys sitä edellyttää. Ehtojen on oltava 
realistisia ja kaikille asianosaisille avoimia. Näin helpotetaan menestyksellistä 
hakemustentekoa ja rahoitusvälineen hyödyntämistä.
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Tarkistus 57
III luku, otsikko

Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma Älykäs energiahuolto -ohjelma

Perustelu

Koska kyseessä on yhteisön puiteohjelma, ei lisäystä "Euroopassa" tarvita.

Tarkistus 58
37 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) edistetään uusien ja uusiutuvien
energialähteiden käyttöä ja tuetaan 
energiansaannin monipuolistamista;

(b) edistetään uusien ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä ja tuetaan 
energiansaannin monipuolistamista nykyiset 
puhtaat energialähteet säilyttäen;

Perustelu

Energiansaannin monipuolistamisella vähennetään riippuvuutta yhdestä ainoasta 
energialähteestä. Valittaessa "energiasekoituksen" yksittäisiä osia olisi kuitenkin otettava 
huomioon myös ne energialähteet, joilla edistetään Kioton tavoitteiden saavuttamista ja 
varmistetaan kriisitilanteissa energian saanti uusiutuvista energialähteistä.

Tarkistus 59
38 artiklan b alakohta

(b) edistetään jäsenvaltioissa investointeja 
uusiin ja tehokkaimpiin teknologioihin 
energiatehokkuuden, uusiutuvien 
energialähteiden ja energiansaannin 
monipuolistamisen alalla, liikenne mukaan 
luettuna, kaventamalla kuilua innovatiivisten 
teknologioiden onnistuneen esittelyn ja 
niiden tosiasiallisen ja laajamittaisen 
markkinoille saattamisen välillä, jotta 
vauhditettaisiin julkisen ja yksityisen 
sektorin investointeja, edistettäisiin 
strategisesti tärkeitä teknologioita, 
pienennettäisiin kustannuksia, saataisiin 
lisää markkinakokemusta ja vähennettäisiin 
osaltaan taloudellisia ja muita riskejä sekä 
ongelmia, jotka ovat tämän tyyppisten 
investointien esteenä;

(b) edistetään jäsenvaltioissa nykyiset 
puhtaat energialähteet säilyttäen
investointeja uusiin ja tehokkaimpiin 
teknologioihin energiatehokkuuden, 
uusiutuvien energialähteiden ja 
energiansaannin monipuolistamisen alalla, 
liikenne mukaan luettuna, kaventamalla 
kuilua innovatiivisten teknologioiden 
onnistuneen esittelyn ja niiden tosiasiallisen 
ja laajamittaisen markkinoille saattamisen 
välillä, jotta vauhditettaisiin julkisen ja 
yksityisen sektorin investointeja, 
edistettäisiin strategisesti tärkeitä 
teknologioita, pienennettäisiin kustannuksia, 
saataisiin lisää markkinakokemusta ja 
vähennettäisiin osaltaan taloudellisia ja 
muita riskejä sekä ongelmia, jotka ovat 
tämän tyyppisten investointien esteenä;
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Perustelu

Energiansaannin monipuolistamisella vähennetään riippuvuutta yhdestä ainoasta 
energialähteestä. Valittaessa "energiasekoituksen" yksittäisiä osia olisi kuitenkin otettava 
huomioon myös ne energialähteet, joilla edistetään Kioton tavoitteiden saavuttamista ja 
varmistetaan kriisitilanteissa energian saanti uusiutuvista energialähteistä.

Tarkistus 60
40 artiklan a alakohta

(a) edistetään uusien ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä sähkön ja lämmön 
keskitetyssä ja hajautetussa tuotannossa ja 
tuetaan energialähteiden monipuolistamista, 
lukuun ottamatta 41 artiklan mukaisia 
toimia;

(a) edistetään uusien ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä sähkön ja lämmön 
keskitetyssä ja hajautetussa tuotannossa ja 
tuetaan energialähteiden monipuolistamista 
nykyiset puhtaat energialähteet säilyttäen, 
lukuun ottamatta 41 artiklan mukaisia 
toimia;

Perustelu

Energiansaannin monipuolistamisella vähennetään riippuvuutta yhdestä ainoasta 
energialähteestä. Valittaessa "energiasekoituksen" yksittäisiä osia olisi kuitenkin otettava 
huomioon myös ne energialähteet, joilla edistetään Kioton tavoitteiden saavuttamista ja 
varmistetaan kriisitilanteissa energian saanti uusiutuvista energialähteistä.

Tarkistus 61
43 artiklan e a alakohta (uusi)

(e a) sellaisten verkostojen luominen ja 
tukeminen taloudellisesti, joiden 
tarkoituksena on edistää innovatiivista 
teknologiaa työllisyyden alalla, kuten 
energiateknologian edistämisverkosto 
(OPET), ja teknologian eduista 
tiedottaminen.

Perustelu

Sopivalla tavalla organisoitujen verkostojen avulla voidaan tehostaa uusia energialähteitä 
koskevien, hyviksi osoittautuneiden menetelmien vaihtoa ja teknologian levittämistä.

Tarkistus 62
45 artikla

Työohjelmassa vahvistetaan säännöt Työohjelmassa vahvistetaan säännöt 
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jokaiselle 37 artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävälle 
toimelle ja toimenpiteelle, täytäntöönpanoa 
koskevat järjestelyt sekä rahoitusjärjestelyt 
ja osallistumista koskevat säännöt. Siinä 
määritetään valintaperusteet pitäen 
lähtökohtana Älykäs energiahuolto 
Euroopassa -ohjelman tavoitteita ja 
vahvistetaan työohjelman täytäntöönpanoa 
koskeva alustava aikataulu ottaen erityisesti 
huomioon ehdotuspyyntöjen sisältö.

jokaiselle 37 artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävälle 
toimelle ja toimenpiteelle, täytäntöönpanoa 
koskevat järjestelyt sekä rahoitusjärjestelyt 
ja osallistumista koskevat säännöt. Siinä 
määritetään valintaperusteet pitäen 
lähtökohtana Älykäs energiahuolto 
-ohjelman tavoitteita ja vahvistetaan 
työohjelman täytäntöönpanoa koskeva 
alustava aikataulu ottaen erityisesti 
huomioon ehdotuspyyntöjen sisältö. 
Säännöt, määräykset ja ehdot olisi 
laadittava yhdessä sidosryhmien kanssa 
siten, että ne ovat kaikille asiaosaisille 
avoimia, helposti ymmärrettäviä ja 
kaikkien noudatettavissa.

Perustelu

Selkeät ja avoimet säännöt, määräykset ja ehdot helpottavat laadukkaiden ja 
menestyksellisten ehdotusten jättämistä.

Tarkistus 63
Liite II, 2 C kohta, GIF 1

GIF 1 sijoittaa välittäjänä toimiviin 
riskipääomarahastoihin, jotka sijoittavat 
varoja enintään 10 vuotta vanhoihin pk-
yrityksiin pre-A-vaiheesta (siemenvaiheesta) 
ja A-vaiheesta (alkuvaiheesta) lähtien ja 
tarjoavat tarvittaessa jatkorahoitusta. 
Välittäjänä toimivaan riskipääomarahastoon 
tehtävän sijoituksen enimmäismäärä on 
yhteensä 25 prosenttia kyseisen rahaston 
koko pääomasta, ja se voi olla yhteensä 
50 prosenttia sellaisten uusien rahastojen 
tapauksessa, jotka todennäköisesti toimivat 
voimakkaina katalysaattoreina 
riskipääomamarkkinoiden kehityksessä 
jonkin erityisteknologian alalla tai jollakin 
tietyllä alueella tai yksityisten 
pääomasijoittajien (bisnesenkeleiden) 
sijoitusvälineiden kannalta. Välittäjänä 
toimivaan riskipääomarahastoon tehtävän 
sijoituksen enimmäismäärä on yhteensä 
50 prosenttia sellaisissa tapauksissa, joissa 
rahaston sijoitukset painottuvat 

GIF 1 sijoittaa välittäjänä toimiviin 
riskipääomarahastoihin, jotka sijoittavat 
varoja enintään 10 vuotta vanhoihin pk-
yrityksiin pre-A-vaiheesta (siemenvaiheesta) 
ja A-vaiheesta (alkuvaiheesta) lähtien ja 
tarjoavat tarvittaessa jatkorahoitusta. 
Välittäjänä toimivaan riskipääomarahastoon 
tehtävän sijoituksen enimmäismäärä on 
yhteensä 25 prosenttia kyseisen rahaston 
koko pääomasta, ja se voi olla yhteensä 
50 prosenttia sellaisten uusien rahastojen 
tapauksessa, jotka todennäköisesti toimivat 
voimakkaina katalysaattoreina 
riskipääomamarkkinoiden kehityksessä 
jonkin erityisteknologian alalla tai jollakin 
tietyllä alueella tai yksityisten 
pääomasijoittajien (bisnesenkeleiden) 
sijoitusvälineiden kannalta. Välittäjänä 
toimivaan riskipääomarahastoon tehtävän 
sijoituksen enimmäismäärä on yhteensä 
50 prosenttia sellaisissa tapauksissa, joissa 
rahaston sijoitukset painottuvat 
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ekoinnovoinnin alalla toimiviin pk-
yrityksiin. Vähintään 50 prosenttia rahastoon 
sijoitetusta pääomasta on oltava lähtöisin 
sijoittajilta, joiden toimintaolosuhteet 
vastaavat normaaleja markkinaehtoja 
(”markkinataloussijoittajaa koskeva 
periaate”), siitä riippumatta, millainen 
oikeudellinen muoto tai omistusrakenne 
tämän pääomaosuuden antavilla sijoittajilla 
on. Sitoumus yhteen rahastoon ei saa ylittää 
30 miljoonaa euroa. GIF 1:n varoja voidaan 
osoittaa yhteissijoituksiin, joissa on mukana 
EIR:n omia varoja tai EIR:n EIP:n 
valtuuttamana hallinnoimia varoja tai muita 
EIR:n hallinnoimia varoja.

ekoinnovoinnin alalla toimiviin pk-
yrityksiin. Vähintään 50 prosenttia rahastoon 
sijoitetusta pääomasta on oltava lähtöisin 
sijoittajilta, joiden toimintaolosuhteet 
vastaavat normaaleja markkinaehtoja 
(”markkinataloussijoittajaa koskeva 
periaate”), siitä riippumatta, millainen 
oikeudellinen muoto tai omistusrakenne 
tämän pääomaosuuden antavilla sijoittajilla 
on. Tässä pyritään yksityisten sijoittajien 
mahdollisimman suureen osuuteen.
Sitoumus yhteen rahastoon ei saa ylittää 
30 miljoonaa euroa. GIF 1:n varoja voidaan 
osoittaa yhteissijoituksiin, joissa on mukana 
EIR:n omia varoja tai EIR:n EIP:n 
valtuuttamana hallinnoimia varoja tai muita 
EIR:n hallinnoimia varoja.

Perustelu

Monivuotisiin ohjelmiin sisältyneiden EIR:n yritysten perustamisohjelmien eli GIF1:n 
edeltäjien käyttö osoittautui riittämättömäksi. Syynä oli puute yksityisistä investoijista, joiden 
piti asettaa käyttöön 50 prosenttia pääomasta. Toisin kuin monivuotisissa ohjelmissa tieto- ja 
viestintätekniikkapolitiikkaohjelmassa olisi kokeiltava ohjelman avaamista julkisille 
sijoittajille, kuten ehdotettiin komission tekstissä, ja otettava mukaan mahdollisimman paljon 
yksityisiä sijoittajia, jotta GIF1:n hyödyntäminen tehostuu.

Tarkistus 64
Liite II, 3 C kohta, 2 kohta

Aineellisen ja aineettoman 
käyttöomaisuuden rahoitus – innovointi, 
teknologinen kehittäminen ja lisenssien 
hankinta mukaan luettuina – täyttää 
kelpoisuusehdot.

Aineellisen ja aineettoman 
käyttöomaisuuden rahoitus – innovointi, 
teknologinen kehittäminen, rajatylittävän 
toiminnan aloittaminen ja lisenssien 
hankinta mukaan luettuina – täyttää 
kelpoisuusehdot.

Perustelu

Rahoitusvälineiden nimenomaiseksi tavoitteeksi on otettava myös pk-yritysten 
kansainvälistäminen. Käytännössä pk-yritysten rajatylittävien investointihankkeiden 
rahoittaminen on usein vaikeaa, koska pk-yritysten ulkomaisista toiminnoista aiheutuvia 
lisäriskejä ei voida jakaa. Pk-yritysten kansainvälistäminen on rajatylittävän luonteen vuoksi 
yksi EU:n tehtävistä, ja siksi sitä olisi tuettava myös taloudellisesti eikä vain 
neuvontapalvelujen avulla.
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Tarkistus 65
Liite III, a kohta, otsikko

a. Tiedotusta, palautetta ja yritysten 
yhteistyötä koskevat palvelut

a. Tiedotusta, palautetta ja yritysten 
yhteistyötä koskevat palvelut
(eurotietokeskusten tähän saakka 
tarjoamat palvelut)

Tarkistus 66
Liite 3, a kohdan 7 a luetelmakohta (uusi)

– tuetaan pk-yrityksiä osallistumaan 
Euroopan laajuisiin julkisia hankintoja 
koskeviin tarjouskilpailuihin.

Perustelu

Kun pk-yrityksiä tuetaan osallistumaan Euroopan laajuisiin julkisia hankintoja koskeviin 
tarjouskilpailuihin, yrityksille avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi näin 
voidaan tukea kilpailua ja yhteisön sisämarkkinoiden käyttöä.

Tarkistus 67
Liite 3, c kohdan 2 luetelmakohta

– autetaan pk-yrityksiä kartoittamaan TTK-
tarpeitaan ja löytämään kumppaneita, joilla 
on samanlaiset TTK-tarpeet;

– autetaan pk-yrityksiä kartoittamaan TTK-
tarpeitaan ja löytämään kumppaneita, joilla 
on samanlaiset TTK-tarpeet, ja autetaan 
TTK-palvelujen tarjoajien välittämisessä tai 
etsinnässä;

Perustelu

Pk-yritykset tarvitsevat tukea myös etsiessään TTK-palvelujen tarjoajia.
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