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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija katsoo, että komission ehdotus koota yhteen eri kilpailukykyä ja kehitystä 
koskevat ohjelmat kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaksi (CIP) on johdonmukainen 
ilmoitettujen tavoitteiden kanssa ja auttaa saavuttamaan tavoitteen, että unionista on tultava 
maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous.

Olemme tietoisia tarpeesta tehdä ympäristöteknologian alasta Euroopan kehityksen painopiste 
edistämällä yrittäjyyttä, joka voi aikaansaada kestävää ja ympäristöä suojelevaa kehitystä.

Tarve yhdistää entistä paremmin kehitys- ja ympäristönsuojelukysymykset merkitsee
mahdollisuutta erityisesti pk-yrityksille sekä uuden tekniikan tuotannon että uusien 
energiatehokkaampien tuotantojärjestelmien käyttöönottamisen kannalta.

Yhteisön rahoitusvälineiden käyttäminen yrityksiä ja innovointia tukevan palveluverkoston 
perustamiseen voi helpottaa pk-yritysten tähän asti hankalaa luotonsaantia. Luotonsaannin 
helpottaminen voi piristää ympäristöystävällisen tekniikan käyttöönottoon perustuvaa 
positiivista kilpailua.

Perinteisen energian vähittäinen korvaaminen älykkäillä (uusiutuvilla ja 
ympäristövaikutuksiltaan vähäisillä) energiamuodoilla erityisesti liikenteessä ja 
sähköntuotannossa on myönteistä myös siksi, että se auttaa vähentämään EU:n jäsenvaltioiden 
ja muiden ohjelman kattamien maiden (EFTA, ETA-maat, ehdokasvaltiot, joihin sovelletaan 
jäsenyyttä edeltävää strategiaa, Länsi-Balkanin maat) energiariippuvuutta.

Näiden huomioiden valossa on vahvistettava tähän tähtäävää toimintaa erityisesti 
kannustamalla yrityksiä ottamaan käyttöön sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisia 
käytäntöjä ohjaamalla riittävästi varoja ekoinnovointiin, jota varten perustetaan erillinen 
erityisohjelma omine johto- ja suunnitteluelimineen, ja sisällyttämällä ympäristökriteerejä 
tarjouskilpailuihin.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Puiteohjelman yhteisiä tavoitteita olisi (7) Puiteohjelman yhteisiä tavoitteita olisi 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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toteutettava erityisohjelmilla, joita ovat 
”Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma”, 
”Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan 
tukiohjelma” ja ”Älykäs energiahuolto 
Euroopassa -ohjelma”.

toteutettava erityisohjelmilla, joita ovat 
”Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma”, 
”Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan 
tukiohjelma”, ”Älykäs energiahuolto 
Euroopassa -ohjelma” ja "Ekoinnovointia 
koskeva ohjelma".

Perustelu

Ekoinnovoinnille pitäisi perustaa erillinen ohjelma, jolla on oma hallinnointi- ja 
ohjelmointirakenne, jotta ympäristöteknologiaa edistäviä nykyisiä toimintalinjoja seurataan 
ja vahvistetaan.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

(15 a) Komission työasiakirjassa "vihreiden 
julkisten hankintojen käsikirja"1

määritellään useita paikallishallinnolle 
suunnattuja menettelyitä, joita voidaan 
soveltaa myös yrityksiin 
ympäristöystävällisen hankintapolitiikan 
edistämiseksi.
_________________
1 SEC(2004)1050.

Perustelu

Asiakirja on osoittautunut keinoksi laajentaa ympäristöteknologian soveltamisalaa.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

(24 a) Kustannuksia syntyy saasteen, 
riittämättömän ympäristönsuojelun ja/tai 
epäterveellisten kulutusmallien 
aiheuttamista terveysongelmista. 
Terveyteen on investoitava, jotta kyseiset 
kulut vähimmäistetään ja yhteiskunnalle 
aiheutuvat kustannukset vältetään. 
Verkostojen luominen on tarpeen 
parhaiden käytäntöjen vaihdon 
tukemisessa.
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Perustelu

Laadun takaamisessa tarvitaan terveyteen ja verkostoihin tehtäviä investointeja kokemusten 
vaihtamiseksi.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

(42 a) "Made in Europe" -käsitteen on 
kuvattava korkeaa laatua: luonnolle 
edullista, terveellistä ja kestävää laatua. 
Laatumerkeillä ja muilla merkinnöillä 
osoitetaan kyseiset laatustandardit sekä 
annetaan tietoja kuluttajille tuotteiden 
ominaisuuksista sekä valmistustavoista. 
Laatuun panostaminen voi olla siten 
kannattavaa.

Perustelu

Euroopan on kilpailtava globalisaation vaikutusten vuoksi korkealla laadulla, jossa otetaan 
huomioon ympäristönäkökohdat, terveys ja kestävyys.

Tarkistus 5
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 kykenee 
ylläpitämään kestävää kehitystä, jonka 
perustana ovat tasapainoinen talouskasvu, 
erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous sekä korkeatasoinen 
ympäristönsuojelu ja ympäristön sekä 
terveyden laadun parantaminen.

Perustelu

Euroopan on kilpailtava globalisaation vaikutusten vuoksi korkealla laadulla, jossa otetaan 
huomioon ympäristönäkökohdat, terveys ja kestävyys.



PE 362.658v02-00 6/16 AD\588970FI.doc

FI

Tarkistus 6
2 artiklan 1 kohta

1. Puiteohjelman tavoitteena on 1. Puiteohjelman tavoitteena on
(a) parantaa yritysten, varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten), 
kilpailukykyä; 

(a) parantaa yritysten, varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten), 
kilpailukykyä; 

(b) edistää innovointia, ekoinnovointi 
mukaan luettuna;

(b) edistää innovointia, erityisesti 
laadukkaiden tuotteiden kehittämiseen 
suunnattua ekoinnovointia;

(c) vauhdittaa kilpailukykyisen, 
innovatiivisen ja osallisuutta edistävän 
tietoyhteiskunnan kehittymistä;

(c) vauhdittaa kilpailukykyisen, 
innovatiivisen ja osallisuutta edistävän 
tietoyhteiskunnan kehittymistä;

(d) edistää energiatehokkuutta sekä uusia ja 
uusiutuvia energialähteitä kaikilla aloilla, 
liikenne mukaan luettuna.

(d) edistää energiatehokkuutta sekä uusia ja 
uusiutuvia energialähteitä kaikilla aloilla, 
liikenne mukaan luettuna, jotta 
ilmastonmuutosta torjutaan tehokkaasti;
(d a) hyödyntää energia- ja 
liikennejärjestelmän välttämätöntä 
muutosta Lissabonin strategiaa edistävänä 
voimana, joka tukee kasvua ja 
kilpailukykyä sekä EU:n viennin kasvua;
(d b) edistää sellaisten laatumerkkien 
kehittämistä, joilla ilmoitetaan tuotteiden 
laatu ympäristöä ja terveyttä koskevien 
ominaisuuksien sekä valmistustapojen 
osalta.

Tarkistus 7
2 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) Ekoinnovointia koskeva ohjelma,

Perustelu

Ekoinnovoinnille pitäisi perustaa erillinen ohjelma, jolla on oma hallinnointi- ja 
ohjelmointirakenne, jotta ympäristöteknologiaa edistäviä nykyisiä toimintalinjoja seurataan 
ja vahvistetaan.

Tarkistus 8
6 artiklan 1 kohta

1. Työohjelmat pannaan täytäntöön 
erityisesti seuraavien toimenpiteiden avulla:

1. Työohjelmat pannaan täytäntöön 
erityisesti seuraavien toimenpiteiden avulla:

(a) pk-yrityksille suunnatut yhteisön (a) pk-yrityksille suunnatut yhteisön 
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rahoitusvälineet; rahoitusvälineet;
(b) verkostot, jotka tuovat yhteen joukon 
sidosryhmiä;

(b) verkostot, jotka tuovat yhteen joukon 
sidosryhmiä mukaan lukien verkostojen 
perustaminen parhaiden käytäntöjen 
vaihtamiseksi tautien ehkäisemisen ja 
hoidon alalla;

(c) pilottihankkeet, markkinoille 
saattaminen, innovaation käyttöönottoa 
tukevat hankkeet ja toimenpiteet;

(c) pilottihankkeet, markkinoille 
saattaminen, innovaation käyttöönottoa 
tukevat hankkeet ja toimenpiteet;

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

(d) toimintalinjojen analysointi, 
kehittäminen ja koordinointi 
osallistujamaiden kanssa sekä aloitteet, 
joiden perusteella ympäristö- ja 
terveyskustannukset ilmoitetaan 
asianmukaisesti tuotteissa;

(e) tietojen vaihto sekä levittäminen ja 
tiedottaminen;

(e) tietojen vaihto sekä levittäminen ja 
tiedottaminen mukaan lukien 
ympäristöveroa, energiatehokuutta, 
tuotantotapoja sekä terveysvaikutuksia 
koskevien laatumerkkien luominen;

(f) jäsenvaltioiden tai alueiden yhteisten 
toimien tukeminen;

(f) jäsenvaltioiden tai alueiden yhteisten 
toimien tukeminen;

(g) yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
laadittuihin teknisiin eritelmiin perustuvat 
hankinnat;

(g) yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
laadittuihin teknisiin eritelmiin, joihin 
sisältyvät ympäristökriteerit, perustuvat 
hankinnat, joilla pyritään kehittämään 
markkinoita innovoiville ja vihreille 
tuotteille;

(h) viranomaisten välinen kummitoiminta 
kansallisella ja alueellisella tasolla.

(h) viranomaisten välinen kummitoiminta 
kansallisella ja alueellisella tasolla.

Perustelu

Terveyteen ja verkostoihin tehtävät investoinnit kokemusten vaihtamiseksi ovat tarpeen 
laadun takaamiseksi. Kuluttajien on voitava osallistua ja vaikuttaa laatupolitiikkaan 
Euroopassa.

On tärkeää, että hankintamenettelyissä otetaan asianmukaisesti huomioon myös 
ympäristönäkökohdat.

Tarkistus 9
6 artiklan 2 kohta

2. Näitä sekä II osaston I, II ja III luvussa 
olevan 2 jakson mukaisia täydentäviä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä voidaan 

2. Näitä sekä II osaston I, II, III ja IV
luvussa olevan 2 jakson mukaisia 
täydentäviä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
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soveltaa kaikkiin erityisohjelmiin 
asianomaisen työohjelman rajoissa. 

voidaan soveltaa kaikkiin erityisohjelmiin 
asianomaisen työohjelman rajoissa. 

Perustelu

Ekoinnovoinnille pitäisi perustaa erillinen ohjelma, jolla on oma hallinnointi- ja 
ohjelmointirakenne, jotta ympäristöteknologiaa edistäviä nykyisiä toimintalinjoja seurataan 
ja vahvistetaan.

Tarkistus 10
10 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) rahoituksen saantia pk-yritysten 
käynnistämistä ja kasvua varten sekä 
innovointitoimiin, ekoinnovointi mukaan 
luettuna, suuntautuvia sijoituksia;

(a) rahoituksen saantia pk-yritysten 
käynnistämistä ja kasvua varten sekä 
innovointitoimiin, erityisesti 
ekoinnovointiin, suuntautuvia sijoituksia;
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Ekoinnovointiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmassa. 
Tämä muutos koskee koko tekstiä, myös 10 artiklan 2 kohdan c alakohtaa ja 13 artiklaa.

Tarkistus 11
10 artiklan 2 kohdan c–d alakohta

(c) yrityksissä tapahtuvaa innovointia, 
ekoinnovointi mukaan luettuna;

(c) yrityksissä tapahtuvaa innovointia, 
ekoinnovointi mukaan luettuna ja 
investointeja laadukkaiden tuotteiden 
kehittämiseksi;

(d) yrittäjyyttä ja innovaatiokulttuuria; (d) laatuinvestointeihin perustuvaa 
yrittäjyyttä ja innovaatiokulttuuria;

Perustelu

Euroopan on kilpailtava globalisaation vaikutusten vuoksi korkealla laadulla, jossa otetaan 
huomioon ympäristönäkökohdat, terveys ja kestävyys.

Tarkistus 12
13 artiklan c a alakohta (uusi)

(c a) edistää yritysten osallistumista 
yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja 
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auditointijärjestelmään (EMAS-
järjestelmä) kannustamalla niitä 
rahoitustuen, julkisten tarjouskilpailuiden, 
teknisen tuen ja tiedotuksen aloilla;

Perustelu

Organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun asetuksen EY N:o 761/2001 
11 artiklassa säädetään organisaatioiden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, 
osallistumisen edistämisestä.

Tarkistus 13
13 artiklan f a alakohta (uusi)

(f a) kehitetään ja markkinoidaan vihreitä 
tuotteita ja muita laatutuotteita ja 
käytetään laatumerkkejä kuluttajien 
tietoisuuden lisäämiseksi.

Perustelu

Kuluttajien on voitava osallistua ja vaikuttaa laatupolitiikkaan Euroopassa.

Tarkistus 14
14 artiklan 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 myös 
toteuttamalla toimia yritysten sosiaalisen ja 
ympäristöä koskevan vastuullisuuden alalla
ja tasapainotetaan yrittäjäriski ja -palkka 
varsinkin nuorten yrittäjien rohkaisemiseksi;

Perustelu

Komission tiedonannossa "Yritysten sosiaalinen vastuu: elinkeinoelämän panos kestävään 
kehitykseen" esitetään miten sosiaalinen vastuullisuus voi edistää yritysten tuottamaa 
yhteiskunnallista hyötyä innovaatioiden kautta (KOM(2002)0347).

Tarkistus 15
14 artiklan c a alakohta (uusi)

(c a) edistetään ekoinnovoivien tuotteiden 
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ja työtapojen kehittämistä.

Perustelu

Euroopan on kilpailtava globalisaation vaikutusten vuoksi korkealla laadulla, jossa otetaan 
huomioon ympäristönäkökohdat, terveys ja kestävyys.

Tarkistus 16
20 artiklan 2 kohdan b alakohta

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

(b) innovointiin sekä teknologian, mukaan 
lukien ympäristöteknologian, ja tiedon 
siirtoon liittyvät palvelut;

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon ympäristöteknologia.

Tarkistus 17
31 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) parhaita toimintatapoja koskevat toimet 
tiedon levittämiseksi ja kokemusten 
vaihtamiseksi koko yhteisön alueella;

(b) parhaita toimintatapoja koskevat toimet 
tiedon levittämiseksi ja kokemusten 
vaihtamiseksi koko yhteisön alueella myös 
tautien ehkäisemisen ja torjunnan alalla 
perustamalla parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa koskevia verkostoja;

Perustelu

Eurooppalaisilla verkostoilla varmistetaan laadun parantaminen tautien hoidossa ja 
ehkäisemisessä kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 18
41 artiklan c a alakohta (uusi)

(ca) lisätään kuluttajien tietoisuutta 
erilaisten kuljetusmuotojen 
ympäristövaikutuksesta merkinnöillä, 
joissa viitataan energiankulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin kilometriä kohden.

Perustelu

Kuluttajien on voitava tehdä ympäristölle edullisia päätöksiä. Kuljetuspalveluiden tarjoajien 



AD\588970FI.doc 11/16 PE 362.658v02-00

FI

innovointia rohkaistaan.

Tarkistus 19
II osasto, III a luku, 45 a artikla (uusi)

III a luku
1 JAKSO

TAVOITTEET JA TOIMINTA-ALAT
45 a artikla

Perustaminen ja tavoitteet
1. Perustetaan ekoinnovointia ja 
ympäristöteknologioita tukeva ohjelma 
(jäljempänä "Ekoinnovointia koskeva 
ohjelma").
2. Ekoinnovointia koskevaan ohjelmaan 
kuuluvilla toimilla 
(a) edistetään kuudennen ympäristöä 
koskevan toimintaohjelman 
täytäntöönpanoa;
(b) edistetään ekoinnovointia ja 
ympäristöteknologioita;
(c) edistetään ympäristöteknologian 
toimintasuunnitelman tavoitteita.

Perustelu

Ekoinnovoinnille pitäisi perustaa erillinen ohjelma, jolla on oma hallinnointi- ja 
ohjelmointirakenne, jotta ympäristöteknologiaa edistäviä nykyisiä toimintalinjoja seurataan 
ja vahvistetaan.

Tarkistus 20
II osasto, III a luku, 45 b artikla (uusi)

45 b artikla
Toiminnalliset tavoitteet

Ekoinnovointia koskevalla ohjelmalla on 
seuraavat operatiiviset tavoitteet:
(a) edistetään yhteisön ympäristöpolitiikan 
ja ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoa, ajantasaistamista ja 
kehittämistä erityisesti 
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ympäristönäkökohtien sisällyttämisessä 
muihin yhteisön politiikkoihin ja kestävään 
kehitykseen yhteisössä;
(b) edistetään jäsenvaltioissa investointeja 
ekoinnovointiin ja 
ympäristöteknologioihin, 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;
(c) poistetaan ympäristöteknologioiden 
markkinoille pääsyä koskevat esteet näiden 
teknologioiden kehittämistä ja käyttämistä 
edistämällä sekä pyrkimällä paremmin 
osoittamaan tuotteiden ja palveluiden 
ympäristökustannukset.

Tarkistus 21
II osasto, III a luku, 45 c artikla (uusi)

45 c artikla
Hankkeet ja toimet

Ekoinnovointia ja ympäristöteknologioita 
koskeviin toimiin voi kuulua:
– ympäristöä ja kestävää kehitystä 
koskevien näkökohtien liittäminen 
maankäytön kehittämiseen ja 
suunnitteluun mukaan lukien kaupunki- ja 
rannikkoalueet, tai
– pohja- ja pintaveden kestävän hoidon 
edistäminen, tai
– taloudellisten toimintojen 
ympäristövaikutuksen vähimmäistäminen 
erityisesti puhtaita ja alhaisen riskin 
teknologioita kehittämällä sekä 
painottamalla ehkäisemistä 
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kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
mukaan luettuna, tai
– kaikenlaista jätettä koskeva 
ehkäiseminen, uudelleenkäyttäminen, 
hyödyntäminen ja kierrättäminen sekä 
jätevirtojen moitteettoman hallinnan 
varmistaminen, tai
–elinkaarensa loppuvaiheessa olevien 
tuotteiden ympäristövaikutusten 
vähentäminen tuotantoa, jakelua, 
kuluttamista ja käsittelyä koskevalla 
kokonaisvaltaisella lähestymistavalla

Tarkistus 22
II osasto, III a luku, 45 d artikla (uusi)

2 JAKSO
TÄYTÄNTÖÖNPANO

45 d artikla
Pk-yrityksille suunnattujen yhteisön 

rahoitusvälineiden täydentävä tehtävä
16 artiklassa mainituilla pk-yrityksille 
suunnatuilla yhteisön rahoitusvälineillä on 
täydentävä tehtävä kehityksen 
edistämisessä sekä ympäristöteknologioiden 
käyttämisessä pk-yrityksissä;

Tarkistus 23
II osasto, III a luku, 45 e artikla (uusi)

45 e artikla
Edistämis- ja levittämishankkeet

Tukea osoitetaan seuraaviin kohteisiin:
(a) tietojen ja taitojen sekä parhaiden 
käytäntöjen edistäminen mukaan lukien 
tuottajat ja kuluttajat sekä kokemusten 
vaihto ekoinnovointia koskevasta 
ohjelmasta rahoitettujen toimien ja 
hankkeiden välillä;
(b)toimien täytäntöönpanon arviointi ja 
valvonta, niiden vaikutus yhteisön 
ympäristöpolitiikan kehitykseen, 
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määrärahojen käyttö ja 
lainsäädäntötoimien ja tukitoimien 
vaikutus;
(c) tiedon levittäminen kaikista saaduista 
kokemuksista sekä ympäristöteknologiaa 
edistävien toimien perusteella saaduista 
tuloksista erityisesti niiden markkinoille 
levittämisen jouduttamiseksi ja 
investointien edistämiseksi, jotta 
helpotetaan siirtoa esittelystä puhtaampien 
teknologioiden markkinoimiseen.

Tarkistus 24
II osasto, III a luku, 45 f artikla (uusi)

45 f artikla
Markkinoille saattamista koskevat 

hankkeet
Yhteisön rahoituksen kohteina ovat toimet 
ja hankkeet, joissa vastikään toimiviksi 
osoitettuja, yhteisön kannalta olennaisia 
ympäristöteknologioita saatetaan ensi 
kertaa markkinoille ja joiden on määrä 
edistää sellaisten prosessien tai tuotteiden 
laajempaa käyttöä jäsenvaltioissa, joiden 
tekninen esittely on jo suoritettu 
onnistuneesti, mutta jotka jäljellä olevan 
riskin vuoksi eivät ole vielä levinneet 
markkinoilla; joten yhteisö kantaa osan 
riskistä, joka liittyy tutkimusta, teknologista 
kehittämistä ja esittelyä koskevien toimien 
tulosten taloudelliseen hyödyntämiseen.

Tarkistus 25
II osasto, III a luku, 45 g artikla (uusi)

45 g artikla
Työohjelma

Työohjelmassa vahvistetaan säännöt 
jokaiselle 45 a artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävälle 
toimelle ja toimenpiteelle sekä 
rahoitusjärjestelyt ja osallistumista 
koskevat säännöt. Siinä määritetään 
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valintaperusteet pitäen lähtökohtana 
ekoinnovointia koskevan ohjelman 
tavoitteita ja vahvistetaan työohjelman 
täytäntöönpanoa koskeva alustava 
aikataulu ottaen erityisesti huomioon 
ehdotuspyyntöjen sisältö. 

Tarkistus 26
46 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) ekoinnovointia koskevassa ohjelmassa 
komitea, nimeltään ekoinnovointia 
koskevan ohjelman hallintokomitea 
(ECOIPC);

Tarkistus 27
Liite I

Erityisohjelmiin tarkoitetut ohjeelliset 
budjettimäärärahat jakautuvat seuraavasti:

Erityisohjelmiin tarkoitetut ohjeelliset 
budjettimäärärahat jakautuvat seuraavasti:

(a) 2 631 miljoonaa euroa 'Yrittäjyyden ja 
innovoinnin ohjelman’ toteuttamiseen; 
kyseisestä summasta suunnataan
520 miljoonaa euroa ekoinnovoinnin 
edistämiseen;

(a) 2 111 miljoonaa euroa 'Yrittäjyyden ja 
innovoinnin ohjelman’ toteuttamiseen; 
kyseisestä summasta suunnataan 
300 miljoonaa euroa terveyttä koskevan 
innovoinnin edistämiseen;

(b) 801,6 miljoonaa euroa tieto- ja 
viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman 
toteuttamiseen;

(b) 801,6 miljoonaa euroa tieto- ja 
viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman 
toteuttamiseen;

(c) 780 miljoonaa euroa ’Älykäs 
energiahuolto Euroopassa -ohjelman’ 
toteuttamiseen.

(c) 780 miljoonaa euroa ’Älykäs 
energiahuolto Euroopassa -ohjelman’ 
toteuttamiseen.

(c a) 520 miljoonaa euroa ekoinnovointia 
koskevan ohjelman toteuttamiseen;

Perustelu

Ekoinnovointiin ja terveyttä koskeviin investointeihin on myönnettävä huomattava määrä 
rahoitusta.
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