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Tarkistus 53
Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseksi kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseksi kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman perustamisesta erityisesti 
pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-
yritykset) (2007–2013)

Or. fr

Perustelu

Perusteluissa todetaan sivulla neljä: "Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmassa kootaan yhteen 
.... Ohjelma on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ...". Kuitenkaan 
lainsäädäntöteksti ei sisällä kyseistä tärkeää täsmennystä. Mainitun monivuotisen ohjelman 
otsikossa on myös tämä täsmennys.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 54
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 ja innovointikapasiteettia, 
kehittää osaamisyhteiskuntaa, vastata 
väestörakenteen muutoksiin ja varmistaa 
tasapainoiseen talouskasvuun perustuva 
kestävä kehitys, olisi perustettava 
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma 
(jäljempänä ”puiteohjelma”).

Or. en

Perustelu

Yksi tämän päivän yhteiskunnan suurimmista haasteista, joka oikein hoidettuna voi tuoda 
mukanaan taloudellisia mahdollisuuksia, unohdetaan aivan liian usein.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 55
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Koska ohjelma on rakenteeltaan jo 
olemassa olevien ohjelmien yhdistelmä ja 
ottaen huomioon parhaan käytännön 
vaikuttaa järkevältä hyödyntää Älykäs 
energiahuolto Euroopassa -ohjelmaa 
varten jo perustetusta ”älykkään 
energiahuollon toimeenpanon virastosta”
saatuja hyviä kokemuksia myös muissa 
pilareissa.

Or. de

Perustelu

Pk-yritysten on saatava helposti ja nopeasti luotettavia tietoja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Tarkistus 56
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a). Feiran Eurooppa-neuvoston 
19. kesäkuuta 2000 hyväksymä
pienyrityksiä koskeva eurooppalainen 
peruskirja vakiinnuttaa pienyritysten 
aseman "Euroopan talouden 
selkärankana". Näiden yritysten, mukaan 
lukien käsityöteollisuusyritysten 
erityispiirteet, tarpeet ja odotukset on 
otettava paremmin huomioon 
jäsenvaltioiden ja yhteisön politiikassa. 
Näin ollen puiteohjelman avulla on myös 
pyrittävä panemaan täytäntöön 
pienyrityksiä koskeva eurooppalainen 
peruskirja.

Or. fr

Perustelu

Pienyrityksiä koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa määritellään kymmenen 
pienyrityksiin liittyvän toiminnan painopistealaa, erityisesti yrittäjyyden ja innovaation 
termein. Euroopan parlamentti on ilmaissut tahtonsa panna peruskirja paremmin täytäntöön, 
kun valmistellaan, muokataan ja sovelletaan jäsenvaltioiden ja yhteisön lainsäädäntöä, joka 
on suunnattu pienyrityksille. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman avulla on edistettävä 
peruskirjan täytäntöönpanoa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 57
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Puiteohjelmassa on otettava 
huomioon pienyrityksiä koskevaan 
eurooppalaisaen peruskirjaan ja 
yrittäjyyden toimintaohjelmaan perustuvat 
arviot.

Or. sv

Perustelu

Pienyrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja sisältää kymmenen toimintalinjaa, jotka 
jäsenvaltiot ja komissio arvioivat vuosittain. Jokaisen maan on myös ilmoitettava 
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edistymisestään. Näiden arviointien tulosten ja yrittäjyyttä koskevien toimintaohjelman 
painopistealueiden on oltava puiteohjelman perustana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto ja Anne Laperrouze

Tarkistus 58
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Teollisuuden ja palvelualojen yritysten 
kasvu ja kilpailukyky riippuu niiden kyvystä 
sopeutua muutoksiin nopeasti ja hyödyntää 
innovatiivista potentiaaliaan. Tämä haaste 
koskee kaikenkokoisia yrityksiä, mutta on 
erityisen tärkeä pienemmille yrityksille. Sen 
vuoksi on asianmukaista perustaa erityinen 
yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma.

(14) Teollisuuden ja palvelualojen yritysten 
kasvu ja kilpailukyky riippuu niiden kyvystä 
sopeutua muutoksiin nopeasti ja hyödyntää 
innovatiivista potentiaaliaan. Tämä haaste 
koskee kaikenkokoisia yrityksiä, mutta on 
erityisen tärkeä pienemmille yrityksille. 
Pienten yritysten yrityskulttuuria ja 
yrittäjyyttä on edistettävä ja arvostettava 
ottaen huomioon niiden erityispiirteet. Sen 
vuoksi on asianmukaista perustaa erityinen 
yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma.

Or. fr

Perustelu

Yrittäjyyden kehittäminen on edellytyksenä Lissabonin strategian onnistumiselle. Kuitenkaan 
keinot, joita käytetään innovoinnin ja yrittäjyyden kehittämiseksi ja arvostamiseksi, eivät voi 
olla samat kaikkien yritysten suhteen, sillä yritysten koossa, luonteessa ja toiminnassa on 
erittäin suuria eroja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto ja Anne Laperrouze

Tarkistus 59
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

(14 a) Innovointi on ymmärrettävä laajasti
ja sen on käsitettävä teknologinen 
innovointi, joka vahvistaa korkeaa, 
keskitasoista ja vähäistä teknologiaa 
käyttävien yritysten toimintakykyä, sekä 
erityisesti pienten ja mikroyritysten 
toiminnan ja palvelujen uudistaminen 
samoin kuin niiden uudistaminen 
sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
työpaikkojen luomiseksi. On myös otettava 
huomioon näiden yritysten erityisrooli 
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olemassaolevan teknologian soveltajina ja 
levittäjinä.

Or. fr

Perustelu

Pienet yritykset ja erityisesti sellaiset, jotka tuottavat ja muokkaavat hyödykkeitä ja palveluja, 
joilla on lisäarvoa, varmistavat kehityksensä ja kilpailukykynsä soveltamalla innovoivasti 
olemassaolevia teknologioita ja/tai uudistamalla työtapojaan. Näin ollen on laajennettava 
innovoinnin käsitettä, jotta voitaisiin paremmin ottaa huomioon yritysten erityispiirteet ja 
etenkin edellytykset niiden tuottavuuden kasvulle ja niiden edustamien työpaikkojen 
muodostamat voimavarat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi ja Lena Ek

Tarkistus 60
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Komission neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille antamassa tiedonannossa 
”Kestävän kehityksen teknologioiden 
edistäminen: Ympäristöteknologioita 
koskeva Euroopan unionin 
toimintasuunnitelma” korostetaan, että 
ympäristöteknologioiden kehittämiseksi ja 
käyttöön ottamiseksi tarvitaan yhteisön 
ohjelmia ja että on otettava käyttöön erilaisia 
rahoitusvälineitä 
ympäristöteknologiainvestointeihin liittyvien 
riskien jakamiseksi.

(16) Komission neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille antamassa tiedonannossa 
”Kestävän kehityksen teknologioiden 
edistäminen: Ympäristöteknologioita 
koskeva Euroopan unionin 
toimintasuunnitelma” korostetaan, että 
ympäristöteknologioiden kehittämiseksi ja 
käyttöön ottamiseksi tarvitaan yhteisön 
ohjelmia ja että on otettava käyttöön erilaisia 
rahoitusvälineitä 
ympäristöteknologiainvestointeihin liittyvien 
riskien jakamiseksi. Puiteohjelmassa 
kannustetaan näin ollen 
ympäristöteknologian käyttöönottoon 
pilottihankkeiden ja markkinoille 
saattamista koskevien hankkeiden avulla ja 
edistämällä vapaaehtoista lähestymistapaa 
muun muassa ympäristönhoidon ja alan 
toimijoiden verkottumisen aloilla. Sillä 
tuetaan yritysten ekoinnovointia 
riskipääomarahastoihin tehtävien 
yhteissijoitusten avulla. Sillä parannetaan 
myös kaikkien tärkeiden, erityisesti 
rahoitusyhteisössä toimivien, sidosryhmien 
tietoa ekoinnovoinnin taloudellisista 
mahdollisuuksista. Komissio ja jäsenvaltiot 
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varmistavat, että riittävästi ekoinnovoinnin 
asiantuntijoita nimitetään niihin 
hallintokomiteoihin, joissa kyseisistä 
asioita keskustellaan ja päätetään.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, kuinka puiteohjelmassa käsitellään ekoinnovointia ja mitä ekoinnovointiin 
tarkasti ottaen kuuluu. Yksi parhaista tavoista varmistaa, että ekoinnovointi on hyvin esillä, 
on alan asiantuntijoiden kattava edustus sitä käsittelevissä hallintokomiteoissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 61
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.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
naispuolisten ja nuorten yrittäjien sekä 
Euroopan ulkopuolelta tulleiden yrittäjien 
tukemiseen, koska heidän on usein 
vaikeampaa saada riskipääomaa.

Or. sv

Perustelu

Naispuolisten ja nuorten yrittäjien sekä Euroopan ulkopuolelta tulleiden yrittäjien on usein 
hyvin vaikeaa saada riskipääomaa. Jotta Lissabonin strategian tavoitteet saavutettaisiin, on 
annettava kaikille ihmisille mahdollisuus kehittää yrittäjyyttään ja luovuuttaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 62
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

(20 a) Suoraan innovaativisiksi 
kaupallisiksi tuotteiksi muutettavaa tietoa 
ja taitotietoa voidaan tarjota pk-yrityksille 
ilmaiseksi kansallisen tai alueellisen pk-
yritysten"tietokuponkijärjestelmän" kautta, 
jolla vahvistetaan pk-yritysten 
innovaatiovalmiuksia. Jäsenvaltioiden 
rahoittama "tietokuponkijärjestelmä" voi 
osoittautua hyödylliseksi välineeksi tiedon 
levittämisen tukemisessa. 
"Tietokuponkeihin" voidaan myöntää 
EU:n rahoitusta tutkimuksen ja 
teknologisen kehittämisen puiteohjelmasta 
ja rakennerahastoista (alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoite).

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten tietokuponkijärjestelmällä otetaan käyttöön uusi pk-yritysten tukijärjestelmä 
käyttämällä jo olemassa olevaa tietoa ja siirtämällä se innovatiivisiin sovelluksiin, mikä 
sinällään pienentää tietokuilua EU:n teollisuudessa ja liike-elämässä. Se voi osoittautua 
erittäin hyödylliseksi järjestelmäksi ja täydentää puiteohjelman tavoitteita, ja sitä voidaan 
rahoittaa muun muassa seitsemännestä tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmasta tai 
rakennerahastoista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 63
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

(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
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kulttuuriin, mukaan luettuina yritysten 
sosiaalinen vastuu ja tasa-arvoasiat, 
liittyvien hyvien toimintatapojen 
edistämisestä sekä helpotettava nuorten 
ryhtymistä yrittäjiksi.

kulttuuriin, mukaan luettuina yritysten 
sosiaalinen vastuu ja tasa-arvoasiat, 
liittyvien hyvien toimintatapojen 
edistämisestä sekä helpotettava nuorten 
ryhtymistä yrittäjiksi. Yhteisön olisi myös 
säädettävä Euroopan laajuisen 
määritelmien hyväksymisestä nuorille 
innovatiiviselle yhtiöille (Young Innovative 
Companies) ja nuorille pörssiyhtiöille 
(Young Listed Companies), joka toimisi 
yhteisenä vertailumallina jäsenvaltioille, 
jotka haluavat luoda pk-yrityksiä tukevan 
verotusjärjestelmän.

Or. en

Perustelu

Nuorten innovatiivisten yhtiöiden ja nuorten pörssiyhtiöiden määritelmissä kuvatun kaltainen 
suosiollinen verotusjärjestelmä, johon sisältyy verohuojennuksia ja poikkeuksia 
sosiaalimaksuista, lisää investointeja pk-yrítyksiin. Veroista säädetään periaatteessa 
kansallisella tasolla mutta kilpailukykystrategioiden yhteinen kehitys edellyttää yhteistä 
vertailumallia, jota ne jäsenvaltiot voivat soveltaa, jotka haluavat luoda verokannustimia 
uusille yrityksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 64
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 mikroyrityksiä, pk-
yrityksiä, yrittäjyyttä, teollisuuden 
innovointia ja kilpailukykyä koskevan 
päätöksenteon tueksi. Tällaisen perustan 
olisi annettava lisäarvoa näitä aloja 
koskevaan kansallisen tason tietoon. Näistä 
mikroyrityksien ja pk-yrityksien tilannetta 
koskevista tilastoista on annettava selvitys 
ja niistä on keskusteltava keväällä 
pidettävissä neuvoston huippukokouksissa 
Lissabonin prosessia koskevan selvityksen 
yhteydessä. Yhteisön olisi vastattava 
teollisuuden ja palvelualojen 
kilpailukykystrategioiden yhteisestä 
kehittämisestä ja yrittäjyysympäristöön ja
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kulttuuriin, mukaan luettuina yritysten 
sosiaalinen vastuu ja tasa-arvoasiat, 
liittyvien hyvien toimintatapojen 
edistämisestä sekä helpotettava nuorten 
ryhtymistä yrittäjiksi.

Or. sv

Perustelu

Unionilla on oltava asianmukaisia ja vertailukelpoisia tilastoja mikro- ja pk-yrityksistä. 
Näistä tilastoista on sitten keskusteltava korkeimmalla poliittisella tasolla keväällä 
pidettävissä neuvoston huippukokouksissa Lissabonin prosessista annettavan selvityksen 
yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto ja Anne Laperrouze

Tarkistus 65
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

(21 a) Yrityksiä koskevissa yhteisön 
toimissa on usein aliarvioitu pienten ja 
mikroyritysten sekä niiden osien 
merkitystä. Vaikka ne edustavat lähes 
98 prosenttia Euroopan unionin 
tuotantorakenteesta ja yli puolta 
työpaikoista, niiden asema ja rooli 
tunnetaan edelleen huonosti. On tehtävä 
taloudellisia ja tilastollisia tutkimuksia ja 
arviointeja näistä yrityksistä ja etenkin 
käsityöteollisuusyrityksistä.

Or. fr

Perustelu

On olemassa virallinen määritelmä pienistä ja mikroyrityksistä, jotka muodostavat 
98 prosenttia yhteisöön sijoittuneista yrityksistä. Kuitenkin yhteisössä näistä yrityksistä tehdyt 
tutkimukset ovat riittämättömiä. On saatava perusteellisempia tilastollisia ja taloudellisia 
tietoja pienyrityksistä ja käsityöteollisuusyrityksistä, jotta voitaisiin parhaalla mahdollisella 
tavalla panna täytäntöön niille tarkoitettuja yhteisön toimintaohjelmia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 66
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

(22 a) Oslon käsikirjan (OECD/Eurostat, 
marraskuu 2005), kolmannen painoksen 
mukaisesti ”innovaatiolla" tarkoitetaan 
uuden tai merkittävästi parannetun 
tuotteen (tavara tai palvelu) taikka 
prosessin, uuden markkinointimenetelmän 
tai uuden uuden liike-elämää, 
työpaikkajärjestelyjä tai ulkoisia suhteita 
koskevan organisointimenetelmän 
käyttöönottoa. "Innovaatiotoimiin" 
kuuluvat kaikki tieteelliset, teknologiset, 
organisatooriset, rahoitus- ja kaupalliset 
toimenpiteet, jotka tosiasiallisesti johtavat 
tai joiden on tarkoitus johtaa 
innovaatioiden käyttöönottoon. Jotkut 
innovaatiotoimet ovat itsessään 
innovatiivisia, jotkut taas eivät ole uusia 
toimia mutta ovat silti välttämättömiä 
innovaatioiden käyttöönotolle. 
Innovaatiotoimiin kuuluu myös tutkimus-
ja kehitystyö, joka ei suoranaisesti liity 
jonkin tietyn innovaation kehittämiseen. 
Puiteohjelman olisi täten katettava 
innovaatio kaikilla aloilla ja siinä olisi 
keskityttävä innovaatioon arvoketjun 
kaikkiin eri puoliin: tuotanto, jakelu, 
markkinointi, hallinto, inhimilliset 
voimavarat jne.. Puiteohjelman olisi 
katettava myös institutionaalinen 
innovaatio, johon kuuluu 
innovaatiojohtamisessa käytettävät 
välineet, menetelmät, mallit ja strategiat.

Or. en

Perustelu

Oslon käsikirja sisältää OECD:n ja EU suuntaviivat innovaatiotiedon keräämistä ja 
tulkitsemista varten. Käsikirja tarkistettiin äskettäin ja kolmas painos julkaistiin 
marraskuussa 2005. Käsikirjassa selvennetään innovaation käsitettä, ja koska puiteohjelman 
innovaatiomääritelmän on oltava viimeisimpien innovaatiokäsitteen tarkennusten mukainen, 
olisi nämä määritelmät otettava Oslon käsikirjasta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 67
Johdanto-osan 23 kappale

(23) Tiedon siirron ja hyödyntämisen 
markkinat ovat usein vaikeaselkoiset ja 
markkinaesteitä syntyy tiedon ja yhteyksien 
puutteesta. Yrityksillä on usein vaikeuksia 
ottaa käyttöön teknologioita, jotka eivät 
kuulu niiden perinteiseen toimialaan, ja 
hyödyntää uudentyyppistä osaamista. 
Innovointiin liittyvät taloudelliset riskit 
saattavat olla suuria, voiton saanti saattaa 
lykkääntyä kehityksen takerrellessa ja 
onnistumisen ja epäonnistumisen 
veroseuraamukset eivät välttämättä ole 
tasapuolisia. Mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen tarvittavasta osaamisesta 
saattaa olla puutetta. Institutionaaliset ja 
oikeudelliset esteet voivat viivästyttää tai 
heikentää uusien markkinoiden avautumista 
ja niille pääsyä. Lisäksi taloudelliset 
olosuhteet voivat määrätä, mitkä innovaatiot 
toteutetaan ja mitkä jäävät toteuttamatta.

(23) Tiedon siirron ja hyödyntämisen 
markkinat ovat usein vaikeaselkoiset ja 
markkinaesteitä syntyy tiedon ja yhteyksien 
puutteesta. Yrityksillä on usein vaikeuksia 
ottaa käyttöön teknologioita, jotka eivät 
kuulu niiden perinteiseen toimialaan, ja 
hyödyntää uudentyyppistä osaamista. 
Innovointiin liittyvät taloudelliset riskit 
saattavat olla suuria, voiton saanti saattaa 
lykkääntyä kehityksen takerrellessa ja 
onnistumisen ja epäonnistumisen 
veroseuraamukset eivät välttämättä ole 
tasapuolisia. Mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen tarvittavasta osaamisesta 
saattaa olla puutetta. Institutionaaliset ja 
oikeudelliset esteet voivat viivästyttää tai 
heikentää uusien markkinoiden avautumista 
ja niille pääsyä. Konkurssilainsäädäntö voi 
luoda huomattavia esteitä yrittäjäksi 
ryhtymiselle epäonnistumisen pelon vuoksi. 
Lisäksi taloudelliset olosuhteet voivat 
määrätä, mitkä innovaatiot toteutetaan ja 
mitkä jäävät toteuttamatta.

Or. en

Perustelu

Konkurssilainsäädäntö voi aiheuttaa huomattavan lainsäädännöllisen taakan yrittäjäksi 
ryhtymiselle ja täten pienten innovatiivisten yritysten luomiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 68
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

(25 a) Erityisen yhteisön innovaatioviraston 
perustaminen voisi olla tehokas 
lisämenetelmä innovoinnin 
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vauhdittamiseksi EU:ssa.

Or. en

Perustelu

Innovaatio on kilpailukyvyn tärkein käyttövoima. Tähän päätökseen sisältyvien toimien lisäksi
tarvitaan kuitenkin Euroopan laajuista lisämenetelmää asiaa koskevien politiikkojen 
koordinoimiseksi EU:ssa ja innovoinnin vauhdittamiseksi. Vaikuttaa siltä, että olisi tarpeen 
perustaa erityinen Euroopan innovaatiovirasto, jonka asiantunteva henkilökunta pystyy 
arvioimaan EU:n innovaatiotilannetta ja ehdottamaan itsenäisesti komission mahdollisesti 
ajamien toimintasuuntien lisäksi tarvittavia toimia. Toimintayhteys komission kanssa olisi 
kuitenkin säilytettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 69
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

(28 a) Yhteentoimivuus on ensisijaisen 
tärkeää tietoyhteiskunnan kehitykselle.

Or. en

Perustelu

Yhteentoimivuus on avain innovatiivisen tietoyhteiskunnan menestykseen. Sen tärkeyttä kuvaa 
muun muassa yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalveluiden yhteentoimivuutta 
koskevien puitteiden (European Interoperability Framework for pan-European eGovernment 
Services (http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761)) ja siihen sisältyvien avointen 
standardien hyväksyminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 70
Johdanto-osan 34 kappale

(34) Luonnonvaroihin, joiden harkittu ja 
järkevä käyttö asetetaan tavoitteeksi 
perustamissopimuksen 174 artiklassa, 
kuuluvat uusiutuvien energialähteiden 
lisäksi öljy, maakaasu ja kiinteät 
polttoaineet, jotka ovat keskeisiä 
energialähteitä mutta myös pääasiallisia 

(34) Luonnonvaroihin, joiden harkittu ja 
järkevä käyttö asetetaan tavoitteeksi 
perustamissopimuksen 174 artiklassa, 
kuuluvat joidenkin uusiutuvien 
energialähteiden lisäksi öljy, maakaasu ja 
kiinteät polttoaineet, jotka ovat keskeisiä 
primaarisia energialähteitä mutta myös 
pääasiallisia ihmisen toiminnasta 
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hiilidioksidipäästöjen lähteitä. aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen lähteitä.

Or. en

Perustelu

Kaikki perustamissopimuksen 174 artiklassa tarkoitetut luonnonvarat eivät ole uusiutuvia 
energialähteitä ja päinvastoin. Esimerkiksi aurinkoenergia, joka epäilemättä on uusiutuva 
energialähde, ei ole 174 artiklassa tarkoitettu luonnonvara. Vesi, joka ilman muuta on 
luonnonvara, on vesivoiman tuotannossa käytetty uusiutuva energialähde

Bioottisista lähteistä peräisin olevat hiilidioksidipäästöt ovat paljon suuremmat kuin ihmisen 
toiminnasta aiheutuvat, jotka ovat etupäässä peräisin hiilivetyjen, hiilen ja muiden kiinteiden 
polttoaineiden palamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 71
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

(34 a) Energiahuollon monipuolistaminen 
vähentää riippuvaisuutta yhdestä ainoasta 
energialähteestä. Energiapaletin yksittäisiä 
osia valittaessa olisi kuitenkin otettava 
huomioon energialähteet, joilla jo nyt 
edistetään Kioton tavoitteiden 
saavuttamista ja joilla varmistetaan 
energiahuolto, kun uusiutuvista 
energialähteistä ei saada energiaa.

Or. en

Perustelu

Olemassaolevat energiamuodot olisi otettava huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 72
Johdanto-osan 35 kappale

(35) Komission vihreässä kirjassa 
”Energiahuoltostrategia Euroopalle”
todettiin, että Euroopan unioni on tulossa 
yhä riippuvaisemmaksi ulkoisista 

(35) Komission vihreässä kirjassa 
”Energiahuoltostrategia Euroopalle”
todettiin, että Euroopan unioni on tulossa 
yhä riippuvaisemmaksi ulkoisista 
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energialähteistä ja että riippuvuus saattaa 
kasvaa 70 prosenttiin 20–30 vuoden 
kuluessa. Sen vuoksi siinä korostettiin 
tarvetta tasapainottaa tarjontaan liittyvää 
politiikkaa selkeillä kysyntään liittyvää 
politiikkaa edistävillä toimilla ja kehotettiin 
hallinnoimaan kulutusta paremmin ja 
ohjaamaan sitä ympäristöystävällisempään 
suuntaan erityisesti liikenne- ja 
rakennusalalla. Lisäksi siinä korostettiin, että 
energian tarjonnan suhteen etusijalle 
asetetaan uusien ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön kehittäminen, jotta 
voitaisiin vastata ilmaston lämpenemisen 
asettamaan haasteeseen ja saavuttaa 
aikaisemmissa toimintasuunnitelmissa ja 
päätelmissä jo asetettu tavoite kasvattaa 
uusiutuvien energialähteiden osuus energian 
kokonaiskulutuksesta 12 prosenttiin vuoteen 
2010 mennessä.

energialähteistä ja että riippuvuus saattaa 
kasvaa 70 prosenttiin 20–30 vuoden 
kuluessa. Sen vuoksi siinä korostettiin 
tarvetta tasapainottaa tarjontapuoleen
liittyvää politiikkaa selkeillä kysyntäpuoleen
liittyvää politiikkaa edistävillä toimilla ja 
kehotettiin hallinnoimaan kulutusta 
paremmin ja ohjaamaan sitä 
ympäristöystävällisempään suuntaan 
erityisesti liikenne- ja rakennusalalla. 
Lisäksi siinä korostettiin, että energian 
tarjonnan suhteen etusijalle asetetaan uusien 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
kehittäminen, jotta voitaisiin vastata 
ilmaston lämpenemisen asettamaan 
haasteeseen ja saavuttaa aikaisemmissa 
toimintasuunnitelmissa ja päätelmissä jo 
asetettu tavoite kasvattaa uusiutuvien 
energialähteiden osuus energian 
kokonaiskulutuksesta 12 prosenttiin vuoteen 
2010 mennessä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes ja Britta 
Thomsen

Tarkistus 73
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

(40 a) Tällä ohjelmalla olisi osaltaan 
edistettävä energiansaannin 
monipuolistamista ja toimitusvarmuutta 
koskevien yleisten tavoitteiden 
saavuttamista sekä vahvistettava Euroopan 
unionin yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukykyä samalla ympäristöä suojellen 
ja alan kansainvälisiä sitoumuksia 
noudattaen. Ohjelmaan kuuluvissa 
energiatehokkuutta parantavissa toimissa 
keskitytään teknisiin parannuksiin 
tuotantoprosesseissa ja pyritään 
tehokkuuden lisäämiseen parannetun 
kuljetuslogistiikan avulla.

Or. en
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Perustelu

Tässä johdanto-osan kappaleessa korostetaan, että tämän ohjelman kautta saavutettava 
tehokkuuden lisääntyminen riippuu myös teknisistä muutoksista ja kuljetuslogistiikan 
optimoinnista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 74
Johdanto-osan 42 kappale

(42) Uusiutuvat energialähteet ja 
energiatehokkuus ovat paitsi 
ympäristöystävällisiä myös yhteisön 
nopeimmin kasvavia teollisuuden aloja, 
jotka luovat uusia ja innovatiivisia 
työpaikkoja. Euroopan uusiutuviin 
energialähteisiin perustuva teollisuus on 
maailmanlaajuisesti edelläkävijä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettavaan 
sähköön liittyvien teknologioiden 
kehittämisessä. Ne tukevat taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vähentävät 
luonnonvarojen tuhlausta.

(42) Uusiutuvat energialähteet ja 
energiatehokkuus ovat paitsi 
ympäristöystävällisiä myös yhteisön 
nopeimmin kasvavia teollisuuden aloja, 
jotka luovat uusia ja innovatiivisia 
työpaikkoja. Euroopan uusiutuviin 
energialähteisiin perustuva teollisuus on 
maailmanlaajuisesti edelläkävijä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettavaan 
sähköön liittyvien teknologioiden 
kehittämisessä. Ne tukevat taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vähentävät 
luonnonvarojen tuhlausta. Jatkuva 
investointi ja teknologinen kehitys 
uusiutuvien energialähteiden alalla ovat 
ehdottoman tärkeitä kestävän kehityksen 
kannalta.

Or. en

Perustelu

Kasvavan energiankulutuksen valossa on ehdottoman tärkeää pyrkiä lisäinvestointeihin, jotta 
saavutetaan sovitut tavoitteet uusiutuvien energialähteiden alalla ja eurooppalainen alan 
teollisuus pitää johtoasemansa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes ja Britta 
Thomsen

Tarkistus 75
Johdanto-osan 45 kappale

(45) Päätöksellä N:o 1230/2003/EY 
perustettua ohjelman kansainvälistä 
ulottuvuutta (COOPENER) olisi jatkettava 
yhteisön uusien ulkomaanavun välineiden 
puitteissa.

(45) Päätöksellä N:o 1230/2003/EY 
perustettua ohjelman kansainvälistä 
ulottuvuutta (COOPENER) olisi jatkettava 
yhteisön uusien ulkomaanavun välineiden 
puitteissa osana ympäristöä ja 
luonnonvarojen kestävää hoitoa, energia 
mukaan luettuna, käsittelevää temaattista 
ohjelmaa. Temaattisen ohjelman kyseisen 
osan ja Älykäs energiahuolto Euroopassa 
-erityisohjelman välillä olisi kuitenkin 
oltava läheinen yhteys, jotta voitaisiin 
hyötyä älykkään energiahuollon 
toimeenpanon virastossa olevaa 
asiantuntemuksesta ja auttaa pk-yrityksiä 
hyädyntämään mahdollisia Euroopan 
ulkopuolisia älykkään energian 
markkinoita.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ján Hudacký

Tarkistus 76
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

(47 a) Puiteohjelman olisi toimittava 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
asianomaisten alueellisten järjestöjen 
kautta, jotta voidaan vahvistaa pk-yritysten 
kilpailukykyä ja innovaativuutta mieluiten 
paikallisesti ja alueellisesti.

Or. en

Perustelu

Alueiden yhteiskunnallis-taloudellinen yheinäisyys riippuu etupäässä paikallisten pk-yritysten 
kilpailukyvystä ja innovaatiosta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 77
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

(49 a) Kilpailukykyä ja innovointia 
käsittelevän neuvoa-antavan komitean olisi 
neuvottava komissiota koko puiteohjelman 
johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

On varmistettava synergia puiteohjelman sisällä sekä puiteohjelman ja muiden yhteisön 
ohjelmien välillä.

Tätä varten ja Oslon käsikirjan (OECD/Eurostat, marraskuu 2005) sisällyttämiseksi 
asiantuntijaryhmän asiantuntemus työohjelmien laatimisessa on hyödyksi koko ohjelman 
kattavalle laadunhallinnalle.

Oslon käsikirjassa selvennetään innovaation käsitettä, ja se tarkistettiin äskettäin. Koska 
puiteohjelman innovaatiomääritelmän on oltava viimeisimpien innovaatiokäsitteen 
tarkennusten mukainen, olisi nämä määritelmät ilman muuta otettava Oslon käsikirjasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 78
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

(49 a) Kilpailukykyä ja innovointia 
käsittelevän neuvoa-antavan komitean olisi 
neuvottava komissiota koko puiteohjelman 
johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että puiteohjelma paloitellaan kolmeen täysin erilaiseen alaohjelmaan, on 
varmistettava sen yhtenäisyys näiden kolmen alaohjelman tehokkaalla synergialla ja 
yhteensovittamisella. Korkean tason asiantuntijaryhmä voi tehdä tämän antamiensa neuvojen 
avulla, myös vuotuisten ohjelmien osalta. Vieläkin tärkeämpää on, että koko puiteohjelma 
hyötyy ryhmän osanottajien kokemuksesta ja asiantuntemuksesta. Komission ehdotuksesta 
sitäpaitsi puuttuu sidosryhmien kuuleminen ja osallistuminen soveltamisprosessiin.



PE 367.642v01-00 18/106 AM\593717FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 79
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. Puiteohjelmalla 
edistetään kuitenkin tutkimuksen ja 
teknologisen kehittämisen tulosten 
innovatiivista markkinoille saattamista. On 
varmistettava, että tutkimuksen, kehityksen 
ja innovaation välillä ei ole rahoitusjuopaa.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää selventää soveltamisalaa puiteohjelman ja 7. tutkimuksen ja kehityksen 
puiteohjelman kesken, jotta vältetään aukot tutkimus- ja innovaatioprosessissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 80
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, joka kuitenkin tukee 
selkeästi sitä, että yritykset voivat 
innovatiivisesti soveltaa tutkimus- ja 
kehitystyön tuloksia.

Or. es

Perustelu

On välttämätöntä edistää teknologian siirtoa ja kaventaa Euroopassa olemassa olevaa kuilua 
tutkimuksen ja yritysten soveltavan työn välillä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 81
2 artiklan 1 kohdan a alakohta

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

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

Or. es

Perustelu

Vaikka käsite mikroyritys kuuluukin pk-yritysten määritelmiin, kilpailukyvyn - ja innovoinnin 
puiteohjelmassa on korostettava niiden merkitystä yhteisön taloudellisissa rakenteissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto ja Anne Laperrouze

Tarkistus 82
2 artiklan 1 kohdan a alakohta

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

(a) parantaa yritysten, varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten), 
kilpailukykyä; on kiinnitettävä erityistä 
huomiota pieniin yrityksiin ja 
käsityöteollisuusyrityksiin;

Or. fr

Perustelu

Pienyritykset muodostavat lähes 98 prosenttia Euroopan unionin tuotantorakenteesta ja 
edustavat lähes puolta työpaikoista. Näillä yrityksillä ja erityisesti käsityöteollisuusyrityksillä 
on omat piirteensä sekä erityiset tarpeensa ja odotuksensa.

Näin ollen on kiinnitettävä erityistä huomiota näihin yrityksiin kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman yhteydessä, jotta voitaisiin määritellä niiden erityispiirteisiin tarvittavat ja 
soveltuvat toimet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler

Tarkistus 83
2 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) edistää innovointia, ekoinnovointi (b) edistää innovointia, ekoinnovointi ja 
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mukaan luettuna; EU:n turvallisuuden parantamiseen 
tarkoitetut innovaatiot mukaan luettuna;

Or. de

Perustelu

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa olisi Euroopan turvallisuusohjelmaa 
täydentäen ja muuttunut turvallisuustilanne huomioon ottaen edistettävä enemmän myös 
sellaisia innovaatioita, jotka lisäävät EU:n ja sen kansalaisten turvallisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 84
2 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

(b a) edistää tutkimus- ja kehitystulosten 
innovatiivista täytäntöönpanoa yrityksissä, 
mukaan lukien tutkimuksen ja 
käytön/markkinoille saattamisen välinen 
vaihe kilpailua edeltävän kehityksen 
päättymisen jälkeen;

Or. de

Perustelu

Tutkimus- ja kehitystyön tulosten käyttäminen yritysten tuotantoprosesseissa ja 
markkinakelpoiset tuotteet ovat ratkaisevia innovointimahdollisuuksien käytön kannalta. On 
erittäin tärkeää, että tutkimuksen ja innovoinnin välinen nykyinen kuilu kurotaan umpeen, 
joten tukikelpoisuus on muotoiltava siten, ettei tukiohjelmien väliin jää teknisiä aukkoja.
Tutkimuksen ja käytön välinen vaihe ei ole harmaata aluetta ja sisältää muutakin kuin vain 
pre-seed-vaiheen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 85
2 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Perustamissopimuksen mukaisesti kaikissa EU-ohjelmissa on otettava huomioon kestävä 
kehitys. Se on myös yksi Lissabonin strategian tavoitteista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 86
2 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)

(d a) toteuttaa erityisohjelma 
pienyrityksille, jotta voitaisiin paremmin 
panna täytäntöön pienyrityksiä koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan kymmenen
toimintaohjetta yhteisön, jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla.

Or. fr

Perustelu

On olemassa virallinen määritelmä mikro- ja pienyrityksistä – jotka muodostavat 
98 prosenttia yrityksistä Euroopassa ja jonka perusteella voidaan määritellä sovellettavat 
politiikat. Pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan kymmenen suositusta on 
lopulta pantava täytäntöön. Perusteluissa mainitaan sivulla 5: "Sillä (ohjelmalla) tulee 
olemaan tärkeä merkitys ..... annetaan yhteisön tukea jäsenvaltioiden toimille 
pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanemiseksi." 
Tarkistuksella sisällytetään hyvät aikeet lainsäädäntötekstiin. Lisäksi komissio usein 
unohtaa, että myös sen on pantava peruskirja täytäntöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 87
2 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)
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(d a) auttaa optimoimaan yhteydet 
olemassaolevien tietopalveluiden 
(Euroopan unionin, kansalliset tai 
alueelliset eurotietokeskukset) välillä, jotka 
voivat antaa pk-yrityksille, teollisuudelle ja 
tietolaitoksille kaikki tarvittavat tiedot tästä 
puiteohjelmasta, seitsemännestä 
tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmasta 
ja rakennerahastoista.

Or. en

Perustelu

Olemassaoleville tietopalveluille on annettava ohjausta ja tiedotusta, niin että ne voivat olla 
hyödyksi pk-yrityksille, teollisuudelle ja tietolaitoksille, siten että rahastojen täydentävyys 
tulee huomioonotetuksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 88
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäljempänä 46 artiklan mukaisesti 
perustettujen yrittäjyyden ja innovoinnin 
ohjelman hallintokomitean (EIPC), tieto-
ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman 
hallintokomitean (ICTC) ja Älykäs 
energiahuolto Euroopassa -ohjelman 
hallintokomitean (IEEC) edustajista 
koostuva horisontaalinen hallintokomitea 
koordinoi puiteohjelman tavoitteiden 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Perustelu

Puiteohjelman erityisohjelmien kolmen hallintokomitean lisäksi on hyödyllistä perustaa 
koordinoiva elin, joka seuraa puiteohjelman yhteisten tavoitteiden täytäntöönpanoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 89
4 artiklan d alakohta
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(d) muut kolmannet maat tehtyjen 
sopimusten rajoissa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 90
5 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Komissio vahvistaa erityisohjelmia 
koskevat vuotuiset työohjelmat 46 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

1. Komissio vahvistaa erityisohjelmia 
koskevat vuotuiset työohjelmat 46 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen, siten että se ottaa huomioon 
tulevasta kehityksestä johtuvan 
muutostarpeen.

Or. en

Perustelu

Puiteohjelman on oltava riittävän joustava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 91
6 artiklan otsikko

Täytäntöönpanotavat Puiteohjelman yhteiset 
täytäntöönpanotavat

Or. en

Perustelu

On täsmennettävä, että kaikkia alaohjelmia varten on olemassa yhteiset 
täytäntöönpanovälineet.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 92
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Työohjelmat pannaan täytäntöön 
erityisesti seuraavien toimenpiteiden
avulla:

1. Vuosittaisissa työohjelmissa määritellään 
kullekin erityisohjelmalle asianmukaiset 
täytäntöönpanotoimenpiteet. Nämä 
täytäntöönpanotoimenpiteet kuvataan 
tarkemmin II osaston I, II ja III luvussa 
olevassa 2 jaksossa. Ne on määritelty 
erikseen kullekin erityisohjelmalle mutta 
niitä voidaan käyttää kaikissa niissä. 
Kaikille kolmelle erityisohjelmalle yhteiset 
täytäntöönpanotoimenpiteet sisältävät 
muun muassa seuraavat toimet:

Or. en

Perustelu

On täsmennettävä, että kaikkia alaohjelmia varten on olemassa yhteiset 
täytäntöönpanovälineet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 93
6 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) verkostot, jotka tuovat yhteen joukon 
sidosryhmiä;

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

Or. de

Perustelu

Eurotietokeskusten verkostolla on jo kokemusta tältä alalta ja se voi siten tarjota apua 
pienille ja keskisuurille yrityksille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 94
6 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

(c) pilottihankkeet, markkinoille 
saattaminen, innovaation käyttöönottoa 
tukevat hankkeet ja toimenpiteet sekä pk-
yritysten innovaatiopotentiaalin 
täytäntöönpano;

Or. en

Perustelu

On korostettava sekä tietopotentiaalin (kuten yliopistot. muut yhteisön ohjelmat ja kansalliset 
tai kansainväliset tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen ohjelmat) käyttöönottoa pk-
yrityksissä että sekä pk-yritysten innovaatiopotentiaalin täytäntöönpanoa, jotta 
innovaatioprosessista ja pk-yritysten ja tutkimusta ja teknologista kehittämistä tekevien 
yhteisöjen yhteyksistä tulee näkyvämpiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 95
6 artiklan 1 kohdan e alakohta

(e) tietojen vaihto sekä levittäminen ja 
tiedottaminen;

(e) sekä innovaation kysyntää että tarjontaa 
koskevien tietojen vaihto sekä levittäminen 
ja tiedottaminen;

Or. en

Perustelu

On kiinnitettävä huomiota siihen, että nykyinen liian alhainen innovaation taso Euroopassa 
johtuu puutteista sekä pk-yritysten rahoitustarjonnassa että pk-yritysten innovatiivisten 
tuotteiden ja palvelujen kysynnässä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 96
6 artiklan 1 kohdan g alakohta
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(g) yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
laadittuihin teknisiin eritelmiin perustuvat 
hankinnat;

(g) yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
laadittuihin teknisiin eritelmiin perustuvat 
hankinnat julkisia rakennusurakoita sekä 
julkisia tavara- ja palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/18/EY1 23 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun teknologisen neutraaliuden 
periaatteen mukaisesti;
__________________
1EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan, että puiteohjelma on julkisissa hankinnoissa käytettäviä teknisiä eritelmiä 
koskevan EU:n lainsäädännön mukaista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 97
6 artiklan 1 kohdan h alakohta

(h) viranomaisten välinen kummitoiminta 
kansallisella ja alueellisella tasolla.

(h) elinkeinoelämän yhdistysten ja 
kansallisten ja alueellisten viranomaisten 
välinen kummitoiminta.

Or. en

Perustelu

Elinkeinoelämän yhdistysten välinen yhteistyö on myös otettava mukaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 98
6 artiklan 1 kohdan h alakohta

(h) viranomaisten välinen kummitoiminta
kansallisella ja alueellisella tasolla.

(h) valtioista riippumattomien pienten ja 
keskisuurten yritysten elinten tai järjestöjen 
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yhteistyö kansallisella ja alueellisella tasolla.

Or. de

Perustelu

Innovoinnin tukeminen yrityksissä olisi asetettava etusijalle, joten on järkevämpää tukea 
yrityksiä lähellä olevia elimiä kuin vain viranomaisten välistä kummitoimintaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 99
6 artiklan 1 kohdan h alakohta

(h) viranomaisten välinen kummitoiminta 
kansallisella ja alueellisella tasolla.

(h) viranomaisten välinen kummitoiminta 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla.

Or. es

Perustelu

Ei pidä unohtaa paikallistasoa, kun on kyse viranomaisten välisestä kummitoiminnasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 100
6 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Komission voi yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa julkisesti hankkia innovatiivisia 
tuotteita ja palveluja, jos se on tarpeellista 
puiteohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja jos se on jäsenvaltioiden yhteisen edun 
mukaista unionin liikeyritysten, erityisten 
pk-yritysten, innovatiivisten valmiuksien 
levittämiseksi Euroopan tasolla. Komissio 
perustaa tällöin tarvittavat tekniset ja 
organisatoriset tehtävät käsittäviä yhteisen 
edun mukaisia hankkeita.
Komissio vahvistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa yhteiset tekniset 
eritelmät ja toteutusaikataulut tällaisille 
hankkeille. Komissio esittää sovittujen 
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yhteisten teknisten eritelmien ja 
toteutusaikataulujen perusteella 
tarjouspyyntöjä kyseisten hankkeiden 
toteuttamiseksi. Hankinnat suorittaa 
yksinomaan komissio yhteisön 
hankintoihin sovellettavien sääntöjen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten tuotteiden julkiset hankinnat ovat kysynnän puutteen vuoksi elintärkeitä ohjelman 
tavoitteiden kannalta, kuten osoittaa Yhdysvaltojen pienyritysten innovaation 
kehittämissäädös (USA Small Business Innovation Development Act), jolla lisätään 
liittohallituksen kysyntää pk-yritysten tuotteille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 101
6 artiklan 2 kohta

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On täsmennettävä, että kaikkia alaohjelmia varten on olemassa yhteiset 
täytäntöönpanovälineet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 102
6 artiklan 2 kohta

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

olevan 2 jakson mukaisia täydentäviä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä voidaan 
soveltaa kaikkiin erityisohjelmiin.

Kilpailukykyä ja innovointia käsittelevän 
korkean tason neuvoa-antavan komitean 
on avustettava komissiota työohjelmien 
laatimisessa.

Or. en

Perustelu

Yksi tärkeimmistä perusteista puiteohjelman luomiselle on mahdollisuus sovittaa näin yhteen 
kolme erityisohjelmaa.

Yhteensovittamisen mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi on varmistettava työohjelmien 
joustavuus. Tämä voidaan saavuttaa soveltamalla kaikkia täytäntöönpanotoimenpiteitä mihin 
tahansa erityisohjelmista. Asiantuntijaryhmän asiantuntemus on hyödyksi koko ohjelman 
laadunhallinnan kannalta työohjelmia laadittaessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi ja Lena Ek

Tarkistus 103
8 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Komissio laatii kunkin erityisohjelman 
osalta vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen, joka koskee 
tuettuja toimia ja niiden taloudellista 
toteutusta, tuloksia ja vaikutuksia.

Komissio laatii kunkin erityisohjelman 
osalta vuotuisen
täytäntöönpanokertomuksen, joka koskee 
tuettuja toimia ja niiden taloudellista 
toteutusta, tuloksia ja vaikutuksia. 
Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman 
vuotuisessa kertomuksessa eritellään 
selkeästi tuettujen ekoinnovointitoimien 
taloudellinen toteutus, tulokset ja 
vaikutukset.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, mitä ekoinnovointi käsittää, myös arvioinnin tasolla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 104
8 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Puiteohjelmasta ja sen erityisohjelmista 
tehdään väli- ja loppuarvioinnit, joissa 
tarkastellaan muun muassa aiheellisuutta, 
johdonmukaisuutta ja synergiavaikutuksia, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, kestävyyttä ja 
hyödyllisyyttä.

2. Puiteohjelmasta ja sen erityisohjelmista 
tehdään väli- ja loppuarvioinnit, joissa 
tarkastellaan muun muassa aiheellisuutta, 
johdonmukaisuutta ja synergiavaikutuksia 
(sekä puiteohjelman sisällä että muiden 
yhteisön ohjelmien kanssa), vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, kestävyyttä ja hyödyllisyyttä.

Arvioinnissa on tarkasteltava alakohtaisia 
innovaatioita ja liitteessä III tarkoitettuja 
palveluita.
Arviointitoimenpiteet on sisällytettävä 
työohjelmiin.

Or. en

Perustelu

Synergia puiteohjelman sisällä ja puiteohjelman ja muiden yhteisön ohjelmien välillä on 
keskeinen peruste puiteohjelman luomiselle. Näin ollen on erittäin tärkeää, että 
puiteohjelmaa arvioidaan myös tältä osin. Tällainen arviointi on tärkeää myös ohjelmien 
tulevan tarkistamisen kannalta.

Ohjelman alakohtaisella arvioinnilla varmistetaan yhtäläiset rahoitusmahdollisuudet eri 
aloilla.

Arviontitoimenpiteet on sisällytettävä työohjelmaan tavoitteiden, toimenpiteiden ja arvioinnin 
tulosten yhtenäisyyden varmistamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 105
8 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Väli- ja loppuarvioinneissa 
tarkastellaan myös synergiaa 
rakennerahastoista ja maatalouden 
kehitysrahastosta rahoitettavien ohjelmien 
sekä muiden sellaisten yhteisön ohjelmien 
(esim. seitsemäs tutkimuksen ja kehityksen 
puiteohjelma, elinikäisen oppimisen 
ohjelma) kanssa, joiden tavoitteet ovat 
samankaltaisia puiteohjelman tavoitteiden 
kanssa tai täydentävät niitä. Tulokset 
muotoillaan niin, että niitä voidaan käyttää 
Lissabonin strategiassa ja kansallisissa 
toimintaohjelmissa.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon puiteohjelman rajoitetut resurssit, sen suurin arvo on siinä, jos se 
onnistuu luomaan korkean synergian tason muiden yhteisön politiikkojen, kuten 
koheesiopolitiikan kanssa. Jäsenvaltioiden olisi tuettava innovaatiota ja kilpailukykyä
kokonaisvaltaisesti eikä yksittäisillä toimilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi ja Lena Ek

Tarkistus 106
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, ekoinnovointi 
mukaan luettuna, ja teollisuuden 
kilpailukykyä tukeva ohjelma (jäljempänä 
’yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma’).

Or. en

Perustelu

Ekoinnovointi on sisällytettävä ensimmäiseen kohtaan, koska sitä käsitellään 
horisontaalisella tasolla ensimmäisessä alaohjelmassa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto ja Anne Laperrouze

Tarkistus 107
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 etenkin pk-
yrityksiä, mikroyrityksiä ja 
käsityöteollisuusyrityksiä, yrittäjyyttä, 
innovointia ja teollisuuden kilpailukykyä 
tukeva ohjelma (jäljempänä ’yrittäjyyden ja 
innovoinnin ohjelma’).

Or. fr

Perustelu

Pienyritykset muodostavat lähes 98 prosenttia Euroopan unionin tuotantorakenteesta ja 
edustavat lähes puolta työpaikoista. Näillä yrityksillä ja erityisesti käsityöteollisuusyrityksillä 
on omat piirteensä sekä erityiset tarpeensa ja odotuksensa. Näin ollen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota näihin yrityksiin kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman yhteydessä, 
jotta voitaisiin määritellä niiden erityispiirteisiin tarvittavat ja soveltuvat toimet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 108
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 erityisesti pk-
yrityksiä, yrittäjyyttä, innovointia ja 
teollisuuden kilpailukykyä tukeva ohjelma 
(jäljempänä ’yrittäjyyden ja innovoinnin 
ohjelma’).

Or. en

Perustelu

On korostettava erityisesti pk-yritysten tukemista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 109
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, ekoinnovointi mukaan 
luettuna, suuntautuvia sijoituksia ja tukea 
teollisuuden ja pk-yritysten avoimen 
innovoinnin ryhmittymille, joilla 
helpotetaan pk-yritysten 
tutkimuskapasiteetin käyttöönottoa ja 
keskittymistä innovatiivisiin sovelluksiin. 
Toimiin sisältyy puiteohjelman liittäminen 
aloitteisiin, joilla myönnetään valtionapua 
innovointiin;

Or. en

Perustelu

Uusi tapa vapauttaa pk-yritysten kapasiteettia innovointiin on yhteenliittyminen teollisuuden 
kanssa. Valtionapua koskevilla säännöksillä olisi tuettava näitä innovointiin tähtääviä pk-
yritysten ja teollisuuden ryhmittymiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler

Tarkistus 110
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, ekoinnovointi ja EU:n 
turvallisuutta lisäävät innovaatiot mukaan 
luettuna, suuntautuvia sijoituksia;

Or. de

Perustelu

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa olisi Euroopan turvallisuusohjelmaa 
täydentäen ja muuttunut turvallisuustilanne huomioon ottaen edistettävä enemmän myös 
sellaisia innovaatioita, jotka lisäävät EU:n ja sen kansalaisten turvallisuutta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 111
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, kasvua ja 
kansainvälistymistä varten sekä 
innovointitoimiin, ekoinnovointi mukaan 
luettuna, suuntautuvia sijoituksia;

Or. es

Perustelu

On välttämätöntä viitata eurooppalaisten pk-yritysten rahoitustarpeisiin niiden 
kansainvälistymisprosessin yhteydessä. Tässä mielessä tavoitteiden saavuttamiseksi annettava 
tekninen apu sekä lainansaanti ovat olennaisen tärkeitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 112
10 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) suotuisan ympäristön luomista pk-
yritysten yhteistyölle;

(b) suotuisan ympäristön luomista pk-
yritysten alueelliselle, kansalliselle, 
alueiden väliselle ja rajat ylittävälle 
yhteistyölle;

Or. en

Perustelu

EU:n kattavaa pk-yritysten yhteistyötä ei tule estää kansallisilla tai alueellisilla rajoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler

Tarkistus 113
10 artiklan 2 kohdan c alakohta

(c) yrityksissä tapahtuvaa innovointia, 
ekoinnovointi mukaan luettuna;

(c) yrityksissä tapahtuvaa innovointia, 
ekoinnovointi mukaan luettuna, ja EU:n 
turvallisuutta parantavia innovaatioita;

Or. de
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Perustelu

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa olisi Euroopan turvallisuusohjelmaa 
täydentäen ja muuttunut turvallisuustilanne huomioon ottaen edistettävä enemmän myös 
sellaisia innovaatioita, jotka lisäävät EU:n ja sen kansalaisten turvallisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi ja Lena Ek

Tarkistus 114
10 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) ekoinnovointia, erityisesti 
ympäristöteknologioiden käyttöönottoa;

Or. en

Perustelu

Ekoinnovointi on sisällytettävä ensimmäiseen kohtaan, koska sitä käsitellään 
horisontaalisella tasolla ensimmäisessä alaohjelmassa. Selvyyden vuoksi on lisätty uusi c a 
alakohta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 115
10 artiklan 2 kohdan d alakohta

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

Or. de

Perustelu

Yrittäjyys ja sen edellyttämät taidot ovat edellytys innovaatioiden syntymiselle yrityksissä ja 
siksi olisi varmistettava keskittyminen ohjelman yrittäjyysosaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 116
10 artiklan 2 kohdan e alakohta

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

(e) byrokraattisten esteiden poistamista ja 
asianmukaisten edellytysten luomista.

Or. de

Perustelu

Yrittäjyys ja sen edellyttämät taidot ovat edellytys innovaatioiden syntymiselle yrityksissä ja 
siksi olisi varmistettava keskittyminen ohjelman yrittäjyysosaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 117
10 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi)

(e a) pk-yritysten tiedon käyttöönottoa ja 
pk-yritysten innovaatiopotentiaalin 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Perustelu

Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman tavoitteissa on korostettava sekä tietopotentiaalin 
(kuten yliopistot. muut yhteisön ohjelmat ja kansalliset tai kansainväliset tutkimuksen ja 
teknologisen kehittämisen ohjelmat) käyttöönottoa pk-yrityksissä että sekä pk-yritysten 
innovaatiopotentiaalin täytäntöönpanoa, jotta innovaatioprosessista ja pk-yritysten ja 
tutkimusta ja teknologista kehittämistä tekevien yhteisöjen yhteyksistä tulee näkyvämpiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 118
10 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi)

(e a) pk-yritysten perustamista, kasvua ja 
innovointia koskevien säännösten ja 
hallinnollisten edellytysten parantamista.
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Or. en

Perustelu

Tämän lisäyksen ansiosta 10 artiklassa luetellut tavoitteet vastaavat paremmin 14 ja 
15 artiklassa tarkoitettuja osa-alueita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 119
10 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi)

(e a) rahoitus- ja neuvontapalvelujen 
saatavuutta innovaatioiden teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaamiseksi, 
patenttijärjestelmän käytön helpottaminen 
mukaan lukien.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksesta direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta käydyssä 
keskustelussa kannatettiin yleisesti patentoimisperiaatetta, mutta Euroopan parlamentti 
ilmaisi huolestuneisuutensa siitä, että patenttijärjestelmä ei ole pk-yritysten käytettävissä ja 
että siitä voi olla niille jopa haittaa. Suuri osa tästä huolestuneisuudesta johtuu 
ymmärrettävästi pk-yritysten rajallisista mahdollisuuksista käyttää patenttijärjestelmää 
tehokkaasti. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan olisi sisällytettävä ajatus 
patenttirahaston perustamisesta rahoituksellisen, teknisen ja hallinnollisen tuen antamiseksi 
pk-yrityksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 120
10 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi)

(e a) pk-yritysten ja erityisesti pienyritysten 
osallistumista hyödykkeiden ja palvelujen 
standardointia, laatua ja turvallisuutta 
koskevan politiikan laatimiseen ja 
täytäntöönpanoon.

Or. fr
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Perustelu

Standardointi on tärkeää pienyritysten innovoinnin ja kilpailukyvyn kannalta. Siihen on 
liitettävä toimia yhteisön tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto ja Anne Laperrouze

Tarkistus 121
10 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi)

(e a) pienyritysten ja 
käsityöteollisuusyritysten osallistumista
hyödykkeiden ja palvelujen standardointia, 
laatua ja turvallisuutta koskevan politiikan
laatimiseen ja täytäntöönpanoon

Or. fr

Perustelu

Laatu on olennainen tekijä eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyssä, etenkin pk-yrityksille ja 
mikroyrityksille. Yhteisön sertifioinnit, kuten ISO, edustavat taloudellista ja strategista 
lisäarvoa, jotka kaikkien yritysten olisi saavutettava. Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman on kannustettava pk-yrityksiä saavuttamaan mm. EU:n standardointi- ja 
sertifiointiohjelmat ja osallistumaan niihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 122
10 artiklan 2 kohdan e b alakohta (uusi)

(e b) pk-yritysten kilpailukykyä, ottaen 
samalla huomioon kestävän kasvun ja 
kehityksen saavuttamiseksi toteutettavat 
toimet.

Or. en

Perustelu

Kaikissa EU-ohjelmissa on perustamissopimuksen mukaan otettava huomioon kestävä 
kehitys. Kestävä kehitys on myös Lissabonin agendan mukainen tavoite.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler

Tarkistus 123
11 artiklan johdantokappale

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 
sekä innovointitoimiin, ekoinnovointi ja 
EU:n turvallisuutta lisäävät innovaatiot 
mukaan luettuna, suuntautuvia sijoituksia 
varten:

Or .de

Perustelu

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa olisi Euroopan turvallisuusohjelmaa 
täydentäen ja muuttunut turvallisuustilanne huomioon ottaen edistettävä enemmän myös 
sellaisia innovaatioita, jotka lisäävät EU:n ja sen kansalaisten turvallisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 124
11 artiklan a a alakohta (uusi)

(a a) Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
siihen, että naispuolisten ja nuorten 
yrittäjien sekä Euroopan ulkopuolelta 
tulleiden yrittäjien on usein vaikea saada 
riskipääomaa;

Or. sv

Perustelu

Naispuolisten ja nuorten yrittäjien sekä Euroopan ulkopuolelta tulleiden yrittäjien on usein 
hyvin vaikeaa saada riskipääomaa. Jotta Lissabonin strategian tavoitteet saavutettaisiin, on 
annettava kaikille ihmisille mahdollisuus kehittää yrittäjyyttään ja luovuuttaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 125
11 artiklan a a alakohta (uusi)
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(a a) edistetään pk-yritysten omistamien 
teollis- ja tekijänoikeuksien pääoma-arvoa;

Or. en

Perustelu

Rahoituksellisen kannattavuuden saavuttamista ja uusia investointeja tutkimukseen ja 
kehitykseen voitaisiin tukea takaamalla investoinnit hyödyntämällä teollis- ja 
tekijänoikeuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ján Hudacký

Tarkistus 126
11 artiklan c alakohta

(c) parannetaan pk-yritysten 
rahoitusympäristöä.

(c) parannetaan pk-yritysten 
rahoitusympäristöä yhdistelemällä 
paremmin kaikkia käytettävissä olevia 
taloudellisia voimavaroja, 
koheesiopolitiikan rahoitusvälineet 
mukaan lukien.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden ja EU:n julkisia varoja olisi käytettävä vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi 
yksityisten rahoitusvarojen houkuttelemiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lorenzo Cesa

Tarkistus 127
11 artiklan c a alakohta (uusi)

(c a) parannetaan rahoituslaitosten kykyä 
arvioida tutkimus- ja innovointihankkeita, 
joistahin pk-yritykset jättävät
lainahakemuksen, kehittämällä 
teknologian arviointikeskusten järjestelmä.

Or. en
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Perustelu

Vaikuttaa välttämättömältä korjata tutkimusta ja innovointia koskevassa pk-yritysten 
rahoituksessa ilmenevät puutteet. Siksi olisi pyrittävä perustamaan teknologian 
arviointikeskusten järjestelmä, joka voisi tehdä yhteistyötä pankkien ja siemen-
/riskipääomarahastojen kanssa tutkimus- ja innovointihankkeiden kehittämisessä (joista 
lainahakemus on jätetty).

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 128
11 artiklan c a alakohta (uusi)

(c a) ) parannetaan rahoituslaitosten kykyä 
arvioida tutkimus- ja innovointihankkeita, 
joista pk-yritykset jättävät
lainahakemuksen, kehittämällä 
teknologian arviointikeskusten järjestelmä.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa välttämättömältä korjata tutkimusta ja innovointia koskevassa pk-yritysten 
rahoituksessa ilmenevät puutteet. Siksi olisi pyrittävä perustamaan teknologian 
arviointikeskusten järjestelmä, joka voisi tehdä yhteistyötä pankkien ja siemen-
/riskipääomarahastojen kanssa tutkimus- ja innovointihankkeiden kehittämisessä (joista 
lainahakemus on jätetty).

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 129
12 artiklan a alakohta

(a) kehitetään pk-yrityksiä tukevia palveluja; (a) kehitetään innovatiivisia pk-yrityksiä ja
innovatiivisen potentiaalin pk-yrityksiä
tukevia palveluja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ján Hudacký

Tarkistus 130
12 artiklan a alakohta

(a) kehitetään pk-yrityksiä tukevia palveluja; (a) kehitetään pk-yrityksiä tukevia palveluja
ensisijaisesti olemassa olevilla yritysten 
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tukijärjestöjen verkostoilla;

Or. en

Perustelu

Useimmissa jäsenvaltioissa on jo olemassa alueellinen yritysten tukijärjestö, joten olisi 
hyödyllistä käyttää niiden pitkäaikaista kokemusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 131
12 artiklan b alakohta

(b) osallistutaan toimenpiteisiin, joiden 
avulla pk-yrityksiä autetaan tekemään 
rajatylittävää yhteistyötä muiden yritysten 
kanssa, pk-yritysten toiminta 
eurooppalaisessa standardoinnissa mukaan 
luettuna;

(b) osallistutaan toimenpiteisiin, joiden 
avulla pk-yrityksiä autetaan ja kannustetaan
tekemään yhteistyötä muiden yritysten 
kanssa joko pk-yrityksen toiminta-alueella, 
jäenvaltiossa tai muissa jäsenvaltioissa 
sijaitsevien yritysten kanssa, pk-yritysten 
toiminta eurooppalaisessa standardoinnissa 
mukaan luettuna;

Or. en

Perustelu

Kehityksen tasapainottamiseksi pk-yritysten yhteistyötä ei pitäisi rajata koskemaan vain 
rajatylittävää yhteistyötä, vaan on tärkeää korostaa myös alueellisella ja kansallisella tasolla
tehtävää yhteistyötä. Pk-yritysten omat ponnistelut ja oma aktiivisuus ovat myös hyvin 
tärkeitä niiden yhteistyön kehittämiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 132
12 artiklan b alakohta

(b) osallistutaan toimenpiteisiin, joiden 
avulla pk-yrityksiä autetaan tekemään 
rajatylittävää yhteistyötä muiden yritysten 
kanssa, pk-yritysten toiminta 
eurooppalaisessa standardoinnissa mukaan 
luettuna;

(b) osallistutaan toimenpiteisiin, joiden 
avulla pk-yrityksiä autetaan tekemään 
rajatylittävää yhteistyötä muiden yritysten 
kanssa, pk-yritysten toiminta 
eurooppalaisessa ja kansainvälisessä 
standardoinnissa mukaan luettuna;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 133
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.

Or. de

Perustelu

Yritystoiminnan kansainvälistyminen tai eurooppalaistuminen edistää kilpailukykyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 134
12 artiklan c a alakohta (uusi)

(c a) edistetään palveluja, joilla tuetaan pk-
yritysten yhteistyötä muiden 
innovaatiotoimijoiden kanssa.

Or. en
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Perustelu

Tietokeskuksia, kuten yliopistoja, tiede- ja teknologiakeskuksia, alueellisia 
kehitysorganisaatioita, valtiosta riippumattomia järjestöjä, pääomarahastoja jne. voidaan 
pitää "innovaatiotoimijoina". On tärkeää, että pk-yrityksillä on läheiset suhteet muihin 
toimijoihin sekä paikallisella ja alueellisella että kansainvälisellä tasolla, jotta niiden 
innovointipotentiaalia voidaan vahvistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lorenzo Cesa

Tarkistus 135
12 artiklan c a alakohta (uusi)

(c a) vahvistetaan sellaisilla alueilla 
sijaitsevien yritysten yhteistyötä, joilla on 
yhteisiä ongelmia ja haasteita, ja 
edistetään, myös verkostoja luomalla, 
asianmukaisen talous- ja 
teollisuuspolitiikan yhteensovittamista ja 
kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Euroopassa on alueita, jotka ovat hyvin teollistuneita ja joihin Euroopan vauraus perustuu. 
Vaikka näitä alueita ei uhkaakaan olojen heikkeneminen, on niiden kilpailukyky kuitenkin 
vakavasti uhattuna. Siksi nämä alueet toivovat harjoitettavan sellaista talous- ja 
teollisuuspolitiikkaa, jossa otetaan huomioon niiden eritystarpeet. Sellaisilla alueilla 
sijaitsevien yritysten yhteistyötä, joilla on yhteisiä ongelmia ja haasteita, on siksi 
vahvistettava esimerkiksi luomalla verkosto, jonka tarkoituksena on vaihtaa ja levittää tietoa 
parhaista käytännöistä. Verkosto on myös väline, jota EU:n toimielimet voisivat käyttää oman 
politiikkansa tai omien lainsäädäntöehdotustensa toteuttamiskelpoisuuden arvioimiseen ja 
mittaamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 136
12 artiklan c a alakohta (uusi)

(c a) vahvistetaan sellaisilla alueilla 
sijaitsevien yritysten yhteistyötä, joilla on 
yhteisiä ongelmia ja haasteita, ja 
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edistetään, myös verkostoja luomalla, 
asianmukaisen talous- ja
teollisuuspolitiikan yhteensovittamista ja 
kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Euroopassa on alueita, jotka ovat hyvin teollistuneita ja joihin Euroopan vauraus perustuu. 
Vaikka näitä alueita ei uhkaakaan olojen heikkeneminen, on niiden kilpailukyky kuitenkin 
vakavasti uhattuna. Siksi nämä alueet toivovat harjoitettavan sellaista talous- ja 
teollisuuspolitiikkaa, jossa otetaan huomioon niiden eritystarpeet. Sellaisilla alueilla 
sijaitsevien yritysten yhteistyötä, joilla on yhteisiä ongelmia ja haasteita, on siksi 
vahvistettava esimerkiksi luomalla verkosto, jonka tarkoituksena on vaihtaa ja levittää tietoa 
parhaista käytännöistä. Verkosto on myös väline, jota EU:n toimielimet voisivat käyttää oman 
politiikkansa tai omien lainsäädäntöehdotustensa toteuttamiskelpoisuuden arvioimiseen ja 
mittaamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi ja Lena Ek

Tarkistus 137
13 artiklan otsikko

Yrityksissä tapahtuva innovointi, 
ekoinnovointi mukaan luettuna

Innovointitoimet

Or. en

Perustelu

Sopii paremmin yhteen tarkistetun 10 artiklan kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler

Tarkistus 138
13 artiklan otsikko

Yrityksissä tapahtuva innovointi, 
ekoinnovointi mukaan luettuna

Yrityksissä tapahtuva innovointi, 
ekoinnovointi mukaan luettuna, ja EU:n 

turvallisuutta lisäävät innovaatiot

Or. de
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Perustelu

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa olisi Euroopan turvallisuusohjelmaa 
täydentäen ja muuttunut turvallisuustilanne huomioon ottaen edistettävä enemmän myös 
sellaisia innovaatioita, jotka lisäävät EU:n ja sen kansalaisten turvallisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler

Tarkistus 139
13 artiklan otsikko

Seuraavat osa-alueet voivat kuulua toimeen, 
jonka kohteena on innovointi, ekoinnovointi 

mukaan luettuna

Seuraavat osa-alueet voivat kuulua toimeen, 
jonka kohteena on innovointi, ekoinnovointi
ja EU:n turvallisuutta lisäävät innovaatiot

mukaan luettuna

Or. de

Perustelu

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa olisi Euroopan turvallisuusohjelmaa 
täydentäen ja muuttunut turvallisuustilanne huomioon ottaen edistettävä enemmän myös 
sellaisia innovaatioita, jotka lisäävät EU:n ja sen kansalaisten turvallisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 140
13 artiklan a alakohta

(a) tuetaan alakohtaista innovointia, 
klustereita, innovointiverkostoja, julkisen ja 
yksityisen sektorin välisiä 
innovointikumppanuuksia, yhteistyötä 
asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen 
kanssa sekä innovaatiojohtamista;

(a) tuetaan teknisiä ja muita kuin teknisiä 
tuotteita, muuta kuin teknistä innovointia, 
kuten prosessi-innovointia sekä 
organisatorista ja insstitutionaalista
innovointia, alakohtaista innovointia, 
klustereita, innovointiverkostoja, julkisen ja 
yksityisen sektorin välisiä 
innovointikumppanuuksia, yhteistyötä 
asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen 
kanssa sekä innovaatiojohtamista;

Or. en

Perustelu

Oslon käsikirja (OECD/Eurostat, marraskuu 2005) sisältää OECD:n/EU:n suuntaviivat 
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innovointia koskevien tietojen keräämiseksi ja tulkitsemiseksi. Käsikirjaa tarkistettiin 
äskettäin ja kolmas painos esiteltiin marraskuussa 2005. Käsikirjassa selvennetään 
innovaation määritelmää, ja koska innovaation määritelmän on kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmassa oltava viimeisimpien innovaatiokäsitettä koskevien selvitysten mukainen, on 
Oslon käsikirja todennäköisesti luotettavin määritelmien lähde.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 141
13 artiklan a alakohta

(a) tuetaan alakohtaista innovointia, 
klustereita, innovointiverkostoja, julkisen ja 
yksityisen sektorin välisiä 
innovointikumppanuuksia, yhteistyötä 
asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen 
kanssa sekä innovaatiojohtamista;

(a) tuetaan alakohtaista innovointia,
prosessi- ja markkinointi-innovointia ja 
organisatorista innovointia sekä klustereita, 
innovointiverkostoja, julkisen ja yksityisen 
sektorin välisiä innovointikumppanuuksia, 
yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten 
järjestöjen kanssa sekä innovaatiojohtamista;

Or. en

Perustelu

Kuten kaikkiin innovoinnin sandardimääritelmiin tähänkin määritelmään sisältyy 
tuoteinnovointi ja prosessi-innovointi. Tämä tukikelpoisen toiminnan laajempi määritelmä on 
sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteluosan, jossa 
innovointi määritellään "liiketoimintaprosessiksi, jossa hyödynnetään uusien tuotteiden, 
palvelujen ja liiketoimien markkinamahdollisuuksia"että innovointia koskevan Oslon 
käsikirjan viimeisen painoksen mukainen, jossa nimenomaisesti eritellään tuote-, prosessi- ja 
markkinointi-innovointi sekä organisatorinen innovointi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vincenzo Lavarra ja Pia Elda Locatelli

Tarkistus 142
13 artiklan a alakohta

(a) tuetaan alakohtaista innovointia, 
klustereita, innovointiverkostoja, julkisen ja 
yksityisen sektorin välisiä 
innovointikumppanuuksia, yhteistyötä 
asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen 
kanssa sekä innovaatiojohtamista;

(a) tuetaan alakohtaista innovointia,
organisatorista innovointia sekä teknisiä ja 
muita kuin teknisiä tuotteita koskevia 
innovointeja, klustereita, 
innovointiverkostoja, julkisen ja yksityisen 
sektorin välisiä innovointikumppanuuksia, 
yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten 
järjestöjen kanssa sekä innovaatiojohtamista;
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Or. it

Perustelu

Organisatorinen innovointi ja muita kuin teknisiä tuotteita koskeva innovointi ovat yhtä 
tärkeitä kuin teknisiä tuotteita koskeva innovointi ja myötävaikuttavat osaltaan pk-yritysten 
kasvuun ja kilpailukykyyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 143
13 artiklan a alakohta

(a) tuetaan alakohtaista innovointia, 
klustereita, innovointiverkostoja, julkisen ja 
yksityisen sektorin välisiä 
innovointikumppanuuksia, yhteistyötä 
asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen 
kanssa sekä innovaatiojohtamista;

(a) tuetaan alakohtaista innovointia,
organisatorista innovointia sekä teknisiä ja 
muita kuin teknisiä tuotteita koskevia 
innovointeja, klustereita, 
innovointiverkostoja, julkisen ja yksityisen 
sektorin välisiä innovointikumppanuuksia, 
yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten 
järjestöjen kanssa sekä innovaatiojohtamista;

Or. it

Perustelu

On tärkeää tunnustaa innovoinnin lisäarvo, ei pelkästään teknisen innovoinnin vaan myös 
esimerkiksi prosessin organisatorisen innovoinnin osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto ja Anne Laperrouze

Tarkistus 144
13 artiklan a a alakohta (uusi)

(a a) tuetaan pienyritysten, mukaan lukien 
mikroyritykset ja käsityöteollisuusyritykset, 
sopeutumista teknologioiden käyttöön ja 
kannustetaan muihin kuin teknologisiin 
innovaatioihin, jotka edistävät yritysten 
modernisointia, lisäävät niiden 
kilpailukykyä, etenkin valmistusprosessien, 
ympäristö- ja yrityshallinnon, 
markkinoinnin ja tiedotuksen suhteen;

Or. fr
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Perustelu

Pienet yritykset ja erityisesti sellaiset, jotka tuottavat ja muokkaavat hyödykkeitä ja palveluja, 
joilla on lisäarvoa, varmistavat kehityksensä ja kilpailukykynsä soveltamalla innovoivasti 
olemassaolevia teknologioita ja/tai uudistamalla työtapojaan (työn organisointi, 
markkinointi, henkilöstövoimavarojen käyttö, koulutus, tiedotus...).

Näin ollen on laajennettava innovoinnin käsitettä, jotta voitaisiin paremmin ottaa huomioon 
yritysten erityispiirteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 145
13 artiklan b alakohta

(b) tuetaan yritysten innovoinnin alalla 
toteutettavia kansallisia ja alueellisia 
ohjelmia;

(b) tuetaan teknisen ja muun kuin teknisen
innovoinnin alalla toteutettavia kansallisia ja 
alueellisia ohjelmia sekä yrityksissä 
tapahtuvaa prosessi-innovointia ja 
organisatorista ja institutionaalista 
innovointia;

Or. en

Perustelu

Oslon käsikirjaan sisältyvän innovaatiomääritelmän mukaisesti.

Oslon käsikirja (OECD/Eurostat, marraskuu 2005) sisältää OECD:n/EU:n suuntaviivat 
innovointia koskevien tietojen keräämiseksi ja tulkitsemiseksi. Käsikirjaa tarkistettiin 
äskettäin ja kolmas painos esiteltiin marraskuussa 2005. Käsikirjassa selvennetään 
innovaation määritelmää, ja koska innovaation määritelmän on kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmassa oltava viimeisimpien innovaatiokäsitettä koskevien selvitysten mukainen, on 
Oslon käsikirja todennäköisesti luotettavin määritelmien lähde.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 146
13 artiklan b alakohta

(b) tuetaan yritysten innovoinnin alalla 
toteutettavia kansallisia ja alueellisia 
ohjelmia;

(b) tuetaan yritysten teknisen ja muun kuin 
teknisen innovoinnin alalla toteutettavia 
kansallisia ja alueellisia ohjelmia ja 
liiketoimintaa koskevaa innovointia;

Or. en

Perustelu

Innovoinnin käsitteeseen sisältyy sekä tekninen että muu kuin tekninen innvointi, ja 
jälkimmäinen on myös erityisen tärkeä pk-yrityten kasvulle. Tämä tukikelpoisen toiminnan 
laajempi määritelmä on sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa koskevan 
ehdotuksen perusteluosan, jossa innovointi määritellään "liiketoimintaprosessiksi, jossa 
hyödynnetään uusien tuotteiden, palvelujen ja liiketoimien markkinamahdollisuuksia"että 
innovointia koskevan Oslon käsikirjan viimeisen painoksen mukainen, jossa nimenomaisesti 
eritellään tuote-, prosessi- ja markkinointi-innovointi sekä organisatorinen innovointi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vincenzo Lavarra ja Pia Elda Locatelli

Tarkistus 147
13 artiklan b alakohta

(b) tuetaan yritysten innovoinnin alalla 
toteutettavia kansallisia ja alueellisia 
ohjelmia;

(b) tuetaan yritysten teknisen innovoinnin
sekä muita kuin teknisiä tuotteita koskevan 
innovoinnin ja prosessi-innovoinnin alalla 
toteutettavia kansallisia ja alueellisia 
ohjelmia;

Or. it

Perustelu

Organisatorinen innovointi ja muita kuin teknisiä tuotteita koskeva innovointi ovat yhtä 
tärkeitä kuin teknisiä tuotteita koskeva innovointi ja myötävaikuttavat osaltaan pk-yritysten 
kasvuun ja kilpailukykyyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 148
13 artiklan b alakohta
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(b) tuetaan yritysten innovoinnin alalla 
toteutettavia kansallisia ja alueellisia 
ohjelmia;

(b) tuetaan yritysten teknisen innovoinnin
sekä muita kuin teknisiä tuotteita koskevan 
innovoinnin ja prosessi-innovoinnin alalla 
toteutettavia kansallisia ja alueellisia 
ohjelmia;

Or. it

Perustelu

On tärkeää tunnustaa innovoinnin lisäarvo, ei pelkästään teknisen innovoinnin vaan myös 
esimerkiksi prosessin organisatorisen innovoinnin osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vincenzo Lavarra ja Pia Elda Locatelli

Tarkistus 149
13 artiklan c alakohta

(c) tuetaan innovatiivisen teknologian 
käyttöönottoa;

(c) tuetaan innovatiivisen teknologian 
käyttöönottoa siten, että tuetaan teknisten 
innovointien mukauttamista pk-yritysten 
erityisvaatimuksiin;

Or. it

Perustelu

Usein teknisiä innovointeja ei voida yksinkertaisesti siirtää erilaisiin yritysmaailmoihin, 
koska ne edelyttävät tutkimus- ja soveltamisvaihetta, joka tulee usein hyvin kalliiksi 
yrityksille. Tässä vaiheessa on näin ollen tärkeää tukea yrityksiä rahallisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 150
13 artiklan c alakohta

(c) tuetaan innovatiivisen teknologian 
käyttöönottoa;

(c) tuetaan innovatiivisen teknologian 
käyttöönottoa ja sen omistusoikeuksien 
suojelua;

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus teollis- ja tekijänoikeuksien saantiin on keino tukea nopeasti kasvavien yritysten 
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kehittämiä innovaatioita. Olisi tuettava näiden oikeuksien käytön ja hallinnoinnin 
edistämistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 151
13 artiklan c a alakohta (uusi)

(c a) luodaan kannustimia pk-yritysten 
tarjoamien innovatiivisten tuotteiden ja 
palvelujen kysynnän lisäämiseksi;

Or. en

Perustelu

Yksi pk-yritysten innovatiivisuusasteen tarkimpia osoittimia on niiden lisääntynyt kapasiteetti 
myydä innovatiivisia tuotteita ja palveluja laajemmalle asiakaskunnalle, koska pk-yritykset 
ovat hyvin keskittyneitä asiakkaidensa tarpeisiin. Eurooppalaisten pk-yritysten kasvu on siten 
hyvin riippuvaista siitä, että luodaan mahdollisuudet niiden tuotteiden ja palvelujen kysynnän
ylläpitämiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 152
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 
sekä teollis- ja tekijänoikeuksien
edistämisessä ja hallinnoinnissa;

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus teollis- ja tekijänoikeuksien saantiin on keino tukea nopeasti kasvavien yritysten 
kehittämiä innovaatioita. Olisi tuettava näiden oikeuksien käytön ja hallinnoinnin 
edistämistä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Etelka Barsi-Pataky

Tarkistus 153
13 artiklan e alakohta

(e) tutkitaan uusia 
innovaatiopalvelutyyppejä;

(e) tutkitaan uusia 
innovaatiopalvelutyyppejä (kuten Galileo-
hanke, jossa pk-yritykset voisivat kehittää 
uusia maailmanlaajuisen 
satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) 
tarjoamia palveluja useilla eri aloilla);

Or. en

Perustelu

Galileo on osa uutta eurooppalaista infrastruktuuria ja se on siten strategisesti tärkeä 
ohjelma Euroopalle. Galileo-ohjelma on täysin Lissabonin strategian mukainen, koska sillä 
luodaan paljon uusia työpaikkoja Eurooppaan ja vahvistetaan Euroopan kilpailukykyä 
kehittämällä teknologiaa ja osaamista. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma tarjoaa pk-
yrityksille mahdollisuuden osallistua innovaatioiden kehittämiseen yhteisön rahoituksen 
turvin, mikä edesauttaa maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän tarjoamien 
sovellusten ja palvelujen kehittämistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 154
13 artiklan e alakohta

(e) tutkitaan uusia 
innovaatiopalvelutyyppejä;

(e) kehitetään ja tutkitaan uusia 
innovaatiopalvelutyyppejä;

Or. en

Perustelu

Yritysten osallistuminen tutkimukseen ja kehitykseen edistäisi Euroopan kilpailukyvyn 
lisäämistä. Laajempi osallistuminen tähän prosessiin on siksi ensiarvoisen tärkeää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 155
13 artiklan 1 a kohta (uusi)

Innovointi on ymmärrettävä 
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mahdollisimman laajasti ja siihen on 
sisällytettävä tuotantoprosessi ja sen lisäksi 
yritys- ja ympäristöhallinto, markkinointi ja 
tiedotus, jotka kaikki vaikuttavat yrityksen
modernisointiin. Innovointiin voi myös 
kuulua olemassaolevien teknologioiden 
mukauttaminen pienyrityksiin;

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus kuvastaa useimpien pienten yritysten todellisuutta. Tavoitteena on ottaa 
kyseiset yritykset konkreettisesti huomioon ja sisällyttää ne puiteohjelmaan. Pienten ja 
mikroyritysten ongelmana on usein teknologioiden tai innovointituotteiden soveltumattomuus 
niiden tarpeisiin. Innovointi on merkityksellistä, kun teknologioita sovelletaan oikealla tasolla 
pienten rakenteiden erityistarpeisiin (ympäristönormien soveltaminen on kuuluu kyseisiin 
asioihin, mutta se ei ole ainoa).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 156
13 a artikla (uusi)

13 a artikla
Ekoinnovointi

1. Ekoinnovointi on tärkeä osa 
puiteohjelmaa ja sillä on oltava merkittävä 
osuus ohjelman täytäntöönpanossa.
2. Ekoinnvoinniksi katsotaan kaikenlainen 
innovointi, joka johtaa merkittävään ja 
osoitettavissa olevaan edistymiseen 
kestävän kehityksen tavoitteen 
saavuttamisessa vähentämällä kielteisiä 
ympäristövaikutuksia tai saavuttamalla 
tehokkaampi ja vastuuntuntoisempi 
voimavarojen käyttö, energia mukaan 
lukien.

Or. en

Perustelu

Ekoinnovinti on kehittyvä käsite. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman on myös 
vastedes kyettävä reagoimaan muutoksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi ja Lena Ek

Tarkistus 157
13 a artikla (uusi)

13 a artikla
Ekoinnovointitoimet

Ekoinnovointitoimiin voi sisältyä 
erityisesti:
(a) rahoituksen saanti ekoinnovointiin 
11 artiklan mukaisesti;
(b) ekoinnovointiverkostojen ja 
klustereiden, julkisen ja yksityisen sektorin 
välisten ekoinnovointikumppanuuksien 
sekä ekoinnovointia helpottavien ja 
edistävien yrityspalvelujen edistäminen;
(c) ympäristöteknologian ja 
ekoinnoivntitoimien aloittamisen 
tukeminen;
(d) tiedon ja teknologian kansainväliseen 
siirtoon ja teollis- ja tekijänoikeuksien 
hallinnointiin tarkoitettujen palvelujen 
tukeminen;
(e) vapaaehtoisten ekoinnoivointialoitteiden 
tukeminen muun muassa 
ympäristönsuojelussa ja 
tuotesuunnittelussa.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, mistä ekoinnovoinnissa on kyse.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 158
14 artiklan a alakohta

(a) edistetään yrittäjähenkisyyttä ja -
valmiuksia sekä yrittäjyyskulttuuria ja 

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

tasapainotetaan yrittäjäriski ja -palkka 
varsinkin naispuolisten ja nuorten yrittäjien 
rohkaisemiseksi;

Or. sv

Perustelu

Myös naispuolisia yrittäjiä on kannustettava. Jotta Lissabonin strategian tavoitteet 
saavutettaisiin, on annettava kaikille ihmisille mahdollisuus kehittää yrittäjyyttään ja 
luovuuttaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto ja Anne Laperrouze

Tarkistus 159
14 artiklan a alakohta

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

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

Or. fr

Perustelu

Yrittäjyyden kehittäminen ei ole riittävää, kun halutaan tukea kilpailukykyä ja innovointia, 
yritysten perustamista ja siirtämistä/luovuttamista. On myös arvostettava yrittäjyyttä 
erityisesti nuorison keskuudessa ja etenkin teknisen koulutuksen ammateissa ja aloilla. Itse 
asiassa nuoret, heidän vanhempansa ja tiedotusvälineet suhtautuvat näihin aloihin usein 
kielteisesti eivätkä arvosta niitä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 160
14 artiklan a a alakohta (uusi)

(a a) kannustetaan ylempää 
korkeakoulututkintoa ja tohtorintutkintoa 
suorittavia opiskelijoita osallistumaan 
innovaatiotoimijoina yhteistyöhön pk-
yritysten kanssa;

Or. en

Perustelu

Innovoinnin osaamispotentiaaliin on sisällytettävä kaikki inhimilliset voimavarat, erityisesti 
nuoret ihmiset, koska tiedon aikakaudella on tärkeää osallistua jo varhaisessa vaiheessa 
innovointia koskeviin elinikäisen oppimisen prosesseihin. Ylempää korkeakoulututkintoa ja 
tohtorintutkintoa suorittavat opiskelijat ovat arvokasta tietopotentiaalia pk-yrityksille. Lisäksi 
pk-yritykset voivat tarjota mahdollisuuden käytännön innovointityöhön tutkimusyhteisöissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi ja Lena Ek

Tarkistus 161
14 artiklan b alakohta

(b) luodaan yrityksille toimintaolosuhteet, 
jotka kannustavat innovointiin, 
yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvuun;

(b) luodaan yrityksille toimintaolosuhteet, 
jotka kannustavat innovointiin, 
yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvuun
kestävän kehityksen rajoissa;

Or. en

Perustelu

Yksi tärkeimpiä keinoja kustannusten vähentämiseen kestävän kehityksen saavuttamiseksi on 
kestävää kehitystä koskevien näkökohtien sisällyttäminen liiketoimintaa koskeviin päätöksiin 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 162
14 artiklan b a alakohta (uusi)

(b a) edistetään eurooppalaisten pk-
yritysten sekä erilaisten eurooppalaisten 
laitosten ja verkostojen työntekijöiden 
vaihtoa ja liikkuvuutta tavoitteena tietojen 
siirto ja kokemusten vaihto hyvistä 
käytännöistä;

Or. es

Perustelu

On välttämätöntä lisätä vuoropuhelua keksintö- ja innovointitoiminnan harjoittajien sekä
yritysten hallinnon ja johdon välillä. Tässä mielessä on tärkeää edistää koulutus- ja vaihto-
ohjelmia, jotta voitaisiin sovittaa yhteen yrittäjyyshenki ja innovaatiokyky, jotka ovat kaksi 
Lissabonin agendaan kuuluvaa strategista pilaria.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 163
14 artiklan c a alakohta (uusi)

(c a) edistetään ja tuetaan yrittäjyyden 
vahvistamista yhteisössä.

Or. en

Perustelu

EU:n on korjattava yrittäjien epätyydyttävästä tilanteesta johtuvat epäkohdat. Yrittäjyyden 
tukeminen EU:ssa on sisällytettävä ensisijaisiin tavoitteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto ja Anne Laperrouze

Tarkistus 164
14 artiklan c a alakohta (uusi)

(c a) kannustetaan yritysten ja etenkin 
pienten ja käsityöteollisuusyritysten 
perustamista, luovutusta ja niiden 
toiminnan uudelleen käynnistämistä;
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Or. fr

Perustelu

Euroopan komissio on arvioinut, että seuraavien kymmenen vuoden aikana noin kolmasosa 
yrityksistä luovutetaan toisen käyttöön, mikä merkitsee keskimäärin lähes 610 000 yritystä 
vuodessa, kymmenen vuoden ajan, ja mahdolliset vaikutukset koskevat 2,4 miljoonaa 
työpaikkaa. Euroopan unionin olisi vastattava tähän historialliseen haasteeseen, joka koskee 
ennen muuta pieniä yrityksiä ja käsityöteollisuusyrityksiä. 

Näin ollen yritysten perustamisesta, uudelleen käynnistämisestä ja luovutuksesta on tultava 
painopistealoja, kun suunnitellaan toimia yrittäjyyden ja yrittäjyyskulttuurin kehittämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 165
15 artiklan b alakohta

(b) tuetaan teollisuus- ja palvelualoihin 
liittyvien kilpailustrategioiden määrittämistä 
ja edistämistä;

(b) tuetaan teollisuus- ja palvelualoihin 
liittyvien kilpailustrategioiden määrittämistä 
ja edistämistä, byrokratian vähentämiseen 
tarkoitetut mekanismit mukaan lukien;

Or. en

Perustelu

Byrokratia on yksi suurimpia yrittäjyyden ja innovoinnin esteitä, erityisesti pk-yrityksille, ja 
siihen on puututtava johdonmukaisesti ja tehokkaasti EU:n laajuisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 166
15 artiklan c alakohta

(c) tuetaan huippuosaamiseen tähtäävää 
keskinäistä oppimista valtion- ja
aluehallinnoissa.

(c) tuetaan huippuosaamiseen tähtäävää
keskinäistä oppimista valtion-, alue- ja
paikallishallinnoissa.

Or. es

Perustelu

Kuten on jo todettu, paikallisia viranomaisia ei pidä unohtaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto ja Anne Laperrouze

Tarkistus 167
15 a artikla (uusi)

15 a artikla
Pienten yritysten osallistuminen 
standardoinnin laatimiseen ja 

täytäntöönpanoon
Toimilla, jotka liittyvät pienten ja 
käsityöteollisuusyritysten osallistumista 
hyödykkeiden ja palvelujen standardointia,
laatua ja turvallisuutta koskevien 
politiikkojen laatimiseen, pyritään mm. 
seuraaviin asioihin:
a) tukemaan ja kannustamaan pienten 
yritysten organisaatioita osallistumaan 
yhteisön tasolla ja kansainvälisesti 
standardointityöhön, mukaan lukien 
kuluttajien suojaan;
b) tukemaan asiantuntijoiden koulutusta 
standardoinnin ja laadun suhteen pienten 
ja käsityöteollisuusyritysten 
organisaatioissa,
c) kehittämään tiedonvälitystä, tietojen 
levittämistä ja neuvonantoa koskevia 
toimia, joihin osallistuvat asiantuntevat 
välittäjinä toimivat ja ammatilliset järjestöt;
d) tukemaan standardeja selventävien, 
tulkitsevien ja yksinkertaistavien 
asiakirjojen laatimista sekä toimintaohjeita 
ja hyviä käytäntöjä koskevien asiakirjojen 
laatimista;
e) tukemaan normien soveltamista, 
mukaan lukien ympäristönormit, pienten 
yritysten ja käsityöteollisuusyritysten osalta.

Or. fr

Perustelu

Standardointi on tärkeää pienten yritysten ja käsityöteollisuusyritysten innovoinnin ja 
kilpailukyvyn kannalta. Jotta tavoitteisiin päästäisiin, standardointipolitiikkaa on 
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mukautettava yritysten erityistarpeisiin sopivaksi ja sen toteuttamiseen on kohdistettava 
yhteisön tasolla tuki- ja liitännäistoimia, etenkin mitä tulee koulutukseen, tiedonvälitykseen, 
tietojen levittämiseen ja tulkitsemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 168
15 a artikla (uusi)

15 a artikla
Pienten yritysten osallistuminen 
standardoinnin laatimiseen ja 

täytäntöönpanoon
Toimilla, jotka liittyvät pienten yritysten
osallistumista hyödykkeiden ja palvelujen 
standardointia, laatua ja turvallisuutta 
koskevien politiikkojen laatimiseen,
pyritään mm. seuraaviin asioihin:
a) tukemaan ja kannustamaan pienten 
yritysten organisaatioita osallistumaan 
yhteisön tasolla ja kansainvälisesti 
standardointityöhön, mukaan lukien 
kuluttajien suojaan;
b)tukemaan asiantuntijoiden koulutusta 
standardoinnin ja laadun suhteen pienten 
yritysten organisaatioissa;
c) kehittämään tiedonvälitystä, tietojen 
levittämistä ja neuvonantoa koskevia 
toimia, joihin osallistuvat asiantuntevat 
välittäjinä toimivat ja ammatilliset järjestöt;
d) tukemaan standardeja selventävien, 
tulkitsevien ja yksinkertaistavien 
asiakirjojen laatimista sekä toimintaohjeita 
ja hyviä käytäntöjä koskevien asiakirjojen 
laatimista;
e) tukemaan normien soveltamista pienten 
yritysten osalta.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ján Hudacký

Tarkistus 169
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 ensisijaisesti alueellisesti ja 
paikallisesti 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.

Or. en

Perustelu

Vähiten kehittyneiden alueiden sosio-ekonomisen kehityksen varmistamiseksi ohjelman 
täytäntöönpano olisi annettava paikallisten ja alueellisten toimijoiden tehtäväksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 170
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 ja innovointiin, teknologian 
siirtoon ja muuhun kuin teknologiseen 
innovointiin, kuten prosessi-innovointiin 
sekä organisatoriseen ja institutionaaliseen 
innovointiin.

Or. en

Perustelu

Oslon käsikirjaan sisältyvän innovaatiomääritelmän mukaisesti.
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Oslon käsikirja (OECD/Eurostat, marraskuu 2005) sisältää OECD:n/EU:n suuntaviivat 
innovointia koskevien tietojen keräämiseksi ja tulkitsemiseksi. Käsikirjaa tarkistettiin 
äskettäin ja kolmas painos esiteltiin marraskuussa 2005. Käsikirjassa selvennetään 
innovaation määritelmää, ja koska innovaation määritelmän on kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmassa oltava viimeisimpien innovaatiokäsitettä koskevien selvitysten mukainen, on 
Oslon käsikirja todennäköisesti luotettavin määritelmien lähde.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 171
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 toiminnan suuntaamiseen 
rajatylittäväksi.

Or. es

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää rahoittaa eurooppalaisten yritysten kansainvälistymistä juuri tällä 
hetkellä, kun teollista toimintaa siirretään muualle suurimmassa osassa EU:n valtioita ja 
tuotantoaloja. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 172
17 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta

(a) tukea pk-yritysten perustamista ja 
rahoitusta sekä pienentää osaltaan oman 
pääoman ja riskipääoman markkinapuutetta, 
joka estää pk-yrityksiä hyödyntämästä 
kasvumahdollisuuksiaan;

(a) tukea pk-yritysten perustamista ja 
rahoitusta sekä pienentää osaltaan oman 
pääoman ja riskipääoman markkinapuutetta, 
joka estää pk-yrityksiä hyödyntämästä 
kasvumahdollisuuksiaan; tavoitteena on 
luoda eurooppalaiset 
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riskipääomamarkkinat;

Or. en

Perustelu

Yksi suurimpia ongelmia mahdollisille investoijille, jotka haluaisivat tehdä investointeja 
suuren kasvupotentiaalin pk-yrityksiin EU:ssa, on riskipääomamarkkinoiden 
pirstoutuneisuus. Innovatiivisten pk-yritysten rahoitusepätasapainon korjaamiseksi on 
tärkeää poistaa riskipääomarahastoihin sijoituksia tekevien potentiaalisten kansainvälisten 
investoijien kohtaamat sääntelyyn ja julkistamiseen liittyvät esteet. GIF-mekanismi 
edesauttaa vähitellen luomaan todelliset eurooppalaiset riskipääomamarkkinat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 173
17 artiklan 2 kohdan 1 ja 2 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 sijoittaa varoja myös 
rahastoihin, jotka ovat erikoistuneet 
sellaisten pk-yritysten toisen tai kolmannen 
käden rahoitukseen, joilla on suuria 
vaikeuksia saada riskipääomaa. Se voi 
myös tehdä yhteissijoituksia sellaisiin 
rahastoihin ja sijoitusvälineisiin, joihin 
yksityiset pääomasijoittajat (bisnesenkelit) 
osallistuvat.

Toinen osajärjestelmä eli GIF2 kattaa 
kasvuvaiheen sijoitukset, ja se sijoittaa 
varoja erikoistuneisiin 
riskipääomarahastoihin, jotka puolestaan 
tekevät pääomasijoituksia tai muita oman 
pääoman ehtoisia sijoituksia innovatiivisiin, 
suuren kasvupotentiaalin pk-yrityksiin 
niiden kasvuvaiheessa. GIF2-sijoituksia ei 

Toinen osajärjestelmä eli GIF2 kattaa 
kasvuvaiheen sijoitukset, ja se sijoittaa 
varoja erikoistuneisiin 
riskipääomarahastoihin, jotka puolestaan 
tekevät pääomasijoituksia tai muita oman 
pääoman ehtoisia sijoituksia innovatiivisiin, 
suuren kasvupotentiaalin pk-yrityksiin 
niiden kasvuvaiheessa. GIF2-sijoituksilla 
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tule tehdä yritysostoja tai pääoman 
uudelleenrahoitusta varten.

tuetaan sekä yrityksen johdon että 
ulkopuolisten ostajien yritysostoja.

Or. en

Perustelu

Monilla suuren kasvupotentiaalin innovatiivisilla pk-yrityksillä on vaikeuksia alkuvaiheessa, 
koska niillä ei ole riittävästi riskipääomaa. Koska on tärkeää, että rahoitusketju ei katkea, on 
tuettava erikoisrahastoja, jotka yhteisrahoittavat jo rahoitettuja yrityshankkeita (toisen tai 
kolmannen käden rahoitus).

Pk-yritysten siirtoon uudelle omistajalle liittyy usein uusia investointeja ja innovaatioita, 
mutta estenä on usein riittävän pääoman puute pk-yritysten kasvuvaiheen aikana. Siksi on 
asianmukaista tukea GIF2-osajärjestelmästä sekä yrityksen johdon että ulkopuolisten ostajien 
yritysostoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 174
17 artiklan 2 kohdan 2 a alakohta (uusi)

GIF-sijoitukset tehdään rahastoihin, jotka 
voivat osoittaa olevansa kokeneita ja 
päteviä innovatiivisten pk-yritysten, 
innovointi- ja tutkimusklustereiden, kuten 
tiede- ja teknologiakeskusten, sekä muiden 
innovointitoimijoiden kanssa tehtävässä 
yhteistyössä.

Or. en

Perustelu

Ohjelman hallinnoinnin laadun takaamiseksi on toteutettava kaikkia näkökohtia ja välineitä 
koskevia laatutoimia.

Koska GIF-järjestelmän käytöstä vastaa Euroopan investointirahasto ja koska on 
varmistettava, että rahoitusvälittäjät ovat enemmän kuin neuvonantajia ja välittäjärahastoja, 
jotka jäävät innovointiprosessin ja -ympäristön ulkopuolelle, on olennaisen tärkeää, että 
riskipääomarahastoilla, "bisnesenkeleillä" jne. on paljon tietoa ja läheiset suhteet 
innovatiivisiin pk-yrityksiin, innovointi- ja TTK-klustereihin jne. Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman rahastoilla voi olla vipuvaikutusta juuri pk-yritysten kanssa tehtävässä 
läheisessä yhteistyössä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ján Hudacký

Tarkistus 175
17 artiklan 2 kohdan 3 alakohta

GIF voi sijoittaa varoja välittäjärahastoihin 
tekemällä tarvittaessa yhteistyötä sellaisten 
kansallisten järjestelmien kanssa, joiden 
tavoitteena on edistää pienyrityksiin 
suuntautuvia sijoituksia.

GIF voi sijoittaa varoja mieluiten 
alueellisesti toimiviin välittäjärahastoihin 
tekemällä tarvittaessa yhteistyötä sellaisten 
kansallisten järjestelmien kanssa, joiden 
tavoitteena on edistää pienyrityksiin 
suuntautuvia sijoituksia.

Or. en

Perustelu

Alueelliset välittäjärahastot voivat paremmin tunnistaa paikallisten yritysten 
innovointipotentiaalin ja -kapasiteetin ja ne voivat reagoida joustavammin niiden tarpeisiin 
ja muuttuvaan alueelliseen yritysympäristöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 176
18 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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

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

Or. de

Perustelu

Juuri pk-yrityksillä on rahoitusvaikeuksia, kun ne laajentavat liiketoimintaansa 
naapurimaihin, koska rahoituslaitokset arvioivat riskit suuremmiksi tai niillä on 
riittämättömät tiedot investointialueesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 177
18 artiklan 2 kohdan 4 a alakohta (uusi)

SMEG-osajaärjestelmästä sijoitetaan 
varoja pankkeihin ja välittäjärahastoihin , 
jotka voivat osoittaa olevansa kokeneita ja 
päteviä innovatiivisten pk-yritysten, 
innovointi- ja tutkimusklustereiden, kuten 
tiede- ja teknologiakeskusten, sekä muiden 
innovointitoimijoiden kanssa tehtävässä 
yhteistyössä.

Or. en

Perustelu

Ohjelman hallinnoinnin laadun takaamiseksi on toteutettava kaikkia näkökohtia ja välineitä 
koskevia laatutoimia.

Koska GIF-järjestelmän käytöstä vastaa Euroopan investointirahasto ja koska on 
varmistettava, että rahoitusvälittäjät ovat enemmän kuin neuvonantajia ja välittäjärahastoja, 
jotka jäävät innovointiprosessin ja -ympäristön ulkopuolelle, on olennaisen tärkeää, että 
riskipääomarahastoilla, "bisnesenkeleillä" jne. on paljon tietoa ja läheiset suhteet 
innovatiivisiin pk-yrityksiin, innovointi- ja TTK-klustereihin jne. Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman rahastoilla voi olla vipuvaikutusta juuri pk-yritysten kanssa tehtävässä 
läheisessä yhteistyössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 178
19 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

(b a) parantaa riskipääomarahastojen, 
pankkien ja välittäjärahastojen kykyä tehdä 
yhteistyötä innovatiivisten pk-yritysten, 
innovointi- ja tutkimusklustereiden, kuten 
tiede- ja teknologiakeskusten, sekä muiden 
innovointitoimijoiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Jotta taataan, että kaikilla pk-yrityksillä on samat mahdollisuudet hyödyntää GIF- ja SMEG-
välineitä, CBS-toimilla on pyrittävä parantamaan riskipääomarahastojen, pankkien ja 
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välittäjärahastojen kykyä tehdä yhteistyötä innovatiivisten pk-yritysten, innovointi- ja 
tutkimusklustereiden, kuten tiede- ja teknologiakeskusten, sekä muiden 
"innovaatiotoimijoiden" kanssa, pitäen samalla tärkeimpänä GIF- ja SMEG-välineiden 
välittäjärahastojen kokemusta ja pätevyyttä. Tämä merkitsee, että välittäjärahastojen 
neuvontaa ja koulutusta on tuettava enemmän joissakin jäsenvaltioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 179
19 artiklan 2 kohdan 5 a alakohta (uusi)

Jotta taataan, että kaikilla pk-yrityksillä on 
samat mahdollisuudet hyödyntää GIF- ja 
SMEG-välineitä, CBS-toimilla on pyrittävä 
parantamaan riskipääomarahastojen, 
pankkien ja välittäjärahastojen kykyä tehdä 
yhteistyötä innovatiivisten pk-yritysten, 
innovointi- ja tutkimusklustereiden, kuten 
tiede- ja teknologiakeskusten, sekä muiden 
"innovaatiotoimijoiden" kanssa. Tämän 
toteuttamiseksi on perustettava neuvontaa 
ja koulutusta antava väline.

Or. en

Perustelu

Jotta taataan, että kaikilla pk-yrityksillä on samat mahdollisuudet hyödyntää GIF- ja SMEG-
välineitä, CBS-toimilla on pyrittävä parantamaan riskipääomarahastojen, pankkien ja 
välittäjärahastojen kykyä tehdä yhteistyötä innovatiivisten pk-yritysten, innovointi- ja 
tutkimusklustereiden, kuten tiede- ja teknologiakeskusten, sekä muiden 
"innovaatiotoimijoiden" kanssa, pitäen samalla tärkeimpänä GIF- ja SMEG-välineiden 
välittäjärahastojen kokemusta ja pätevyyttä. Tämä merkitsee, että välittäjärahastojen 
neuvontaa ja koulutusta on tuettava enemmän joissakin jäsenvaltioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 180
20 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan a, b ja c alakohta

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

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

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

(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 (kuten kansalliset 
yhteyspisteet).

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 181
20 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan johdantokappale

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

2. Yhteisön nykyisten yrityksille 
tarkoitettujen tukiverkostojen, erityisesti 
eurotiedotuskeskusten (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:

Or. de

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 182
20 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan -a alakohta (uusi)

(-a) vähintään kolmikielisen innovointia ja 
kilpailukykyä koskevaa neuvontaa antavan 



PE 367.642v01-00 70/106 AM\593717FI.doc

FI

puhelinpalvelun perustaminen, joka 
kykenee pätevästi vastaamaan pk-yritysten 
kysymyksiin ja antamaan tietoja 
asianomaisista tukiohjelmista ja 
yhteyshenkilöistä;

Or. de

Perustelu

Pk-yritysten on saatava helposti ja nopeasti luotettavia tietoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 183
20 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan a alakohta

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

(a) tiedotuspalvelut sekä tukea, palautetta ja 
yritysten yhteistyötä koskevat palvelut (joita 
esimerkiksi eurotiedotuskeskukset 
tarjoavat);

Or. de

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 184
20 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan c a alakohta (uusi)

(c a) palvelut, joilla pk-yrityksiä 
kannustetaan osallistumaan 
puiteohjelmaan sekä kansallisiin yrittäjyys-
ja innovointiohjelmiin.

Or. en

Perustelu

Ohjelmiin sisältyy palveluja, joilla pk-yrityksiä kannustetaan osallistumaan yhteisön TTK-
ohjelmaan (20 artiklan 2 kohdan c alakohta) ja niihin pitäisi sisältyä myös tällaisia 
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kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa (CIP) koskevia palveluja. Koska pk-yritykset ovat 
kasvun ja työllisyyden perusta sekä vanhoilla että uusilla aloilla, on tärkeää edistää 
yrittäjyys- ja innovointiohjelmia, kuten CIP. Se on tärkeää ohjelmien tulosten kannalta. Pk-
yritykset eivät ole saaneet riittävästi tukea yhteisön aikaisempiin yrittäjyyden ja innovinnin 
ohjelmiin osallistumiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 185
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.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 186
20 artiklan 3 kohta

3. Komissio valitsee verkoston jäsenet 
järjestämällä ehdotuspyyntöjä, jotka 

3. Komissio valitsee verkoston jäsenet 
järjestämällä ehdotuspyyntöjä, jotka 
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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.

koskevat 2 kohdan a, b, c ja c a 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.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 187
20 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jotta voitaisiin taata 2 kohdan a, b, c ja 
c a alakohdassa tarkoitettujen palvelujen 
laatu, verkoston jäsenten valinnassa 
korostetaan seuraavia asioita:
– kokemusta ja huippuosaamista 
neuvonnassa, tietojen levittämisessä ja 
verkostojen luomisessa;
– liitteessä III esitettyjen toimintojen 
riittävää kattavuutta;
– 2 kohdan a, b, c ja d alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen erinomaisen 
laadun takaamista kaikkien verkoston 
jäsenten suhteen riippumatta 
jäsenvaltiosta, jossa ne toimivat.

Or. en

Perustelu

Eurotiedotuskeskusten ja innovaatiokeskusten tarjoamien palvelujen laatu on taattava, jotta 
voitaisiin vastata pk-yritysten kritiikkiin, joka koskee muihin yhteisön ohjelmiin liittyvien 
palvelujen laatua.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 188
20 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Edellä 2 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen lisäksi komissio 
voi antaa rahoitustukea keskitetyn 
palvelupisteen perustamista varten 
jäsenvaltioihin, niin että mahdolliset 
hakijat saisivat niissä tietoja puiteohjelman 
kaikista tukimahdollisuuksista ja 
tarvittaessa heidät ohjattaisiin 2 kohdassa 
tarkoitettujen sopivien verkoston jäsenten 
kanssa yhteyteen. Keskitetyt palvelupisteet 
antavat myös tietoja rakennerahastojen ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston tukemista ohjelmista 
sekä muista tarkoituksenmukaisista 
yhteisön ohjelmista (esimerkiksi elinikäisen 
oppimisen toimintaohjelma), joiden 
tavoitteet ovat samansuuntaiset kuin 
puiteohjelman ja täydentävät sitä, ja 
tarvittaessa ohjaavat yritykset saamaan 
lisätukea vastaavista vastuussa olevista 
rakenteista.

Or. en

Perustelu

"EU:n keskitetyt palvelupisteet" varmistavat, että asiasta kiinnostuneet, etenkin pk-yritykset, 
joilla ei ole aikaa ja varoja paikantaa, mistä ne voivat löytää tukea, saavat käyttöönsä tietoja 
ja neuvontaa kaikista olemassa olevista palveluista, jotka voivat olla niille hyödyksi.

On luotava käytännön yhteyksiä merkityksellisiin elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan ja 
rakennerahastojen sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ohjelmiin, 
jotta voitaisiin ottaa huomioon puiteohjelman kanssa yhteiset synergiavaikutukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 189
20 artiklan 4 kohta

4. Edellä 2 kohdan a, b ja c alakohdassa 4. Edellä 2 kohdan a, b, c ja c a alakohdassa 
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tarkoitettujen palvelujen lisäksi komissio voi 
antaa rahoitustukea muiden toimien 
toteuttamiseen puiteohjelman rajoissa 
verkoston jäsenille suunnattujen rajoitettujen 
ehdotuspyyntöjen perusteella.

tarkoitettujen palvelujen lisäksi komissio voi 
antaa rahoitustukea muiden toimien 
toteuttamiseen puiteohjelman rajoissa 
verkoston jäsenille suunnattujen rajoitettujen 
ehdotuspyyntöjen perusteella. Komission on 
arvioitava verkoston jäsenten tarjoamien 
palvelujen laatua kerran vuodessa. Jos 
tarjottujen palvelujen tasoa ei pidetä 
tyydyttävänä, kumppanuutta koskevista 
puitesopimuksista on neuvoteltava 
uudelleen tai on tehtävä uusia 
ehdotuspyyntöjä.

Or. en

Perustelu

Osana laadunhallintaa verkoston jäsenten tarjoamat palvelut on arvioitava ja tehtävä 
asianmukaiset muutokset, jos palvelujen laatua ei pidetä tyydyttävänä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 190
20 artiklan 4 kohta

4. Edellä 2 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen lisäksi komissio voi 
antaa rahoitustukea muiden toimien 
toteuttamiseen puiteohjelman rajoissa 
verkoston jäsenille suunnattujen rajoitettujen 
ehdotuspyyntöjen perusteella.

4. Edellä 2 kohdan a, b ja c alakohdassa ja 
3 a kohdan tarkoitettujen palvelujen lisäksi 
komissio voi antaa rahoitustukea muiden 
toimien toteuttamiseen puiteohjelman 
rajoissa verkoston jäsenille suunnattujen 
rajoitettujen ehdotuspyyntöjen perusteella.

Or. en

Perustelu

Seuraa uuden 20 artiklan 3 a kohdan (uusi) mukaanottamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 191
20 artiklan 4 a kohta (uusi)
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4 a. Komission on tuettava pk-yrityksiä 
erityisesti sellaisilla alueilla, jotka syrjäisen 
sijaintinsa tai vähäisen kehityksensä vuoksi 
tarvitsevat niiden kilpailukykyä vahvistavaa 
innovointitoimintaa.

Or. es

Perustelu

Jotta taloudellista toimintaa voitaisiin laajasti tukea ja luoda alue- ja paikallistasolle 
klustereita, jotka voisivat edistää eurooppalaisen klusterin luomista, on välttämätöntä tukea 
alueita niiden talous- ja yritysrakenteeseen sopivin innovointi- ja kilpailukykytoimin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 192
20 artiklan 6 a kohta (uusi)

6 a. Pieniä yrityksiä edustavien 
välittäjäorganisaatioiden kansallisia tai
alueellisia tukipalveluja on kuultava ja 
niihin voidaan kohdistaa rahoitustukea, 
kun pannaan täytäntöön puiteohjelmaan 
liittyviä toimia.

Or. fr

Perustelu

Pieniä yrityksiä edustavat järjestöt ovat yhteydessä miljooniin pienyrityksiin ja tukitoimiensa 
avulla ne tekevät työtä kentällä, jotta pienyritykset olisivat kilpailukykyisempiä puiteohjelman 
keskeisissä asioissa: innovointi, ympäristö, tieto- ja viestintätekniikka, standardointi, yritysten 
luovutukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 193
21 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) ryhmässä on mukana vähintään kolme
osallistujamaata; ja

(b) ryhmässä on mukana vähintään kaksi 
osallistujamaata; ja

Or. de
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Perustelu

Osallistujamaiden vähentäminen vähintään kahteen on riittävä. Toivotun vaikutuksen 
saavuttamiseksi olisi oltava mahdollista, että kaksi yhteistyötä tekevää hanketta voivat anoa 
tukea innovaatioiden edistämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 194
21 artiklan 4 kohta

4. Valituille yhteistyötä tekevien ohjelmien 
muodostamille ryhmille voidaan myöntää 
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.

4. Valituille yhteistyötä tekevien ohjelmien 
muodostamille ryhmille voidaan myöntää 
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 voidaan 
myöntää yhteistyöhön kansallisille tai 
alueellisille julkisille toiminnan edistämistä 
harjoittaville elimille kuten toimintaa 
tukeville pankeille tai rahastoille, jotta 
voitaisiin vertailla parhaita käytäntöjä ja 
käynnistää pilottihankkeita pk-yrityksille 
tarkoitettuihin rajatylittäviin 
tukijärjestelmiin.

Or. en

Perustelu

Yritysten innovointia tukeva järjestelmä on erittäin hyödyllinen väline, jonka avulla voidaan 
paremmin koordinoida rajat ylittävällä tasolla pk-yritysten tukitoimia, jotka ovat tavallisesti 
kansallisia tai alueellisia EU:n jäsenvaltioissa. Julkiset toiminnan edistämistä harjoittavat 
elimet, jotka tarjoavat yrityksille tukipalveluja, ovat paremmassa asemassa, jos ne 
vahvistavat institutionaalista yhteistyötään ja käynnistävät pk-yrityksille tarkoitettuja 
rajatylittäviä tukijärjestelmiä tai rahastoja, joiden avulla pyritään rajatylittäviin sijoituksiin 
ja kumppanuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 195
22 artiklan a alakohta

(a) selvitykset, tietojen keruu, (a) selvitykset, mukaan lukien 
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kyselytutkimukset ja julkaisut, jotka 
perustuvat mahdollisuuksien mukaan 
virallisiin tilastotietoihin;

markkinatutkimukset, tietojen keruu, 
kyselytutkimukset ja julkaisut, mukaan 
lukien yrittäjyyteen ja innovointiin 
erikoistuneiden tutkimuslaitosten julkaisut, 
jotka perustuvat mahdollisuuksien mukaan 
virallisiin tilastotietoihin;

Or. en

Perustelu

Kilpailukyvyn edistämiseksi tarvitaan innovointia ja sen lisäksi on tärkeää tietää, minkälaista 
innovointia markkinoilla tarvitaan. Yrittäjyyttä ja innovointia koskeviin poliittisiin
analyyseihin erikoistuneiden tutkimuslaitosten eurooppalaisen verkoston kehittäminen toimii 
katalysaattorina, kun halutaan luoda yrittäjyys- ja innovointikulttuuria.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 196
22 artiklan d a alakohta (uusi)

(d a) yrityksiä edustavien 
välittäjäorganisaatioiden kuuleminen ja
niiden suora osallistuminen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 197
22 artiklan d b alakohta (uusi)

(d b) Pk- yrityksille jäsenvaltiossa 
kehitettyjen koulutustuen, välineistön, 
opaskirjojen ja teknisten asiakirjojen 
levittäminen ja käyttö, jotta voitaisiin 
optimoida niiden arvo ja vaikutukset 
muissa jäsenvaltioissa.

Or. fr

Perustelu

Pk-yritysten organisaatio eri jäsenvaltioissa on kehittänyt koulutustukea, välineistöä, 
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opaskirjoja ja teknisiä asiakirjoja, jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. Näitä välineitä ei 
aina tunneta toisissa jäsenvaltioissa (käännösongelmat). Ratkaisuna on yksinkertaisesti 
kääntää nämä välineet ja soveltaa niitä paikallisiin ja kansallisiin oloihin kustannusten 
säästämiseksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 198
23 artikla

Viranomaisten välinen kummitoiminta 
kansallisella ja alueellisella tasolla

Talouselämää lähellä olevien 
organisaatioiden välinen kummitoiminta 

kansallisella ja alueellisella tasolla
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 välisiä
kummitoimintahankkeita kansallisille 
yhteyspisteille osoitettujen ehdotuspyyntöjen 
perusteella. Yhteyspisteet voivat nimetä 
johtavan asiantuntijan tai asiantuntijaryhmän 
yhteisymmärryksessä asianomaisten 
kansallisten tai alueellisten viranomaisten 
kanssa.

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.

3. Kummitoimintahankkeet voivat saada 
apua komission keskustukipalveluilta.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 199
23 artiklan otsikko

Viranomaisten välinen kummitoiminta Viranomaisten välinen kummitoiminta 
kansallisella ja alueellisella tasolla ja 
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kansallisella ja alueellisella tasolla yrityksiä edustavat yhdistykset

Or. en

Perustelu

On otettava mukaan yritysten ja niiden organisaatioiden välinen yhteistyö.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 200
23 artiklan otsikko

Viranomaisten välinen kummitoiminta 
kansallisella ja alueellisella tasolla

Viranomaisten välinen kummitoiminta 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 

tasolla

Or. es

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon paikallistaso viranomaisten välisessä yhteistyössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 201
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 kummitoimintahankkeita 
kansallisille yhteyspisteille osoitettujen 
ehdotuspyyntöjen perusteella. Yhteyspisteet 
voivat nimetä johtavan asiantuntijan tai 
asiantuntijaryhmän yhteisymmärryksessä 
asianomaisten kansallisten, alueellisten tai
paikallisten viranomaisten kanssa.

Or. es

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon paikallistaso viranomaisten välisessä yhteistyössä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 202
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 kummitoimintahankkeita 
kansallisille yhteyspisteille osoitettujen 
ehdotuspyyntöjen perusteella. Yhteyspisteet 
voivat nimetä johtavan asiantuntijan tai 
asiantuntijaryhmän yhteisymmärryksessä 
asianomaisten kansallisten tai alueellisten 
viranomaisten ja yrityksiä edustavien 
yhdistysten kanssa.

Or. en

Perustelu

On otettava mukaan yritysten ja niiden organisaatioiden välinen yhteistyö.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 203
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 viranomaisille ja yrityksiä 
edustaville yhdistyksille avustuksen.

Or. en

Perustelu

On otettava mukaan yritysten ja niiden organisaatioiden välinen yhteistyö. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 204
24 artikla
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Ohjelmaa tukevat toimet Ohjelmaa tukevat ja muut toimet
Komissio voi toteuttaa seuraavat 
toimenpiteet:

Komissio voi toteuttaa seuraavat 
toimenpiteet:

(a) kilpailukykyä ja alakohtaisia kysymyksiä 
koskeva analysointi ja seuranta, Euroopan 
teollisuuden kilpailukyvystä annettava 
komission vuosikertomus mukaan luettuna;

(a) kilpailukykyä ja alakohtaisia kysymyksiä 
koskeva analysointi ja seuranta, Euroopan 
teollisuuden kilpailukyvystä annettava 
komission vuosikertomus mukaan luettuna;

(b) vaikutustenarvioinnit sellaisista yhteisön 
toimenpiteistä, jotka ovat yritysten 
kilpailukyvyn kannalta erityisen tärkeitä;

(b) vaikutustenarvioinnit sellaisista yhteisön 
toimenpiteistä, jotka ovat yritysten 
kilpailukyvyn kannalta erityisen tärkeitä ja 
olemassa olevan lainsäädännön 
yksinkertaistaminen tai sellaisten uusien 
lainsäädäntötoimien valmistelu, jotka 
tekevät innovoinnista houkuttelevampaa 
Euroopan unionissa (esimerkiksi teollis- ja 
tekijänoikeuksien alalla);

(c) tähän ohjelmaan liittyvien erityisten 
näkökohtien tai 
täytäntöönpanotoimenpiteiden arviointi;

(c) tähän ohjelmaan liittyvien erityisten 
näkökohtien tai 
täytäntöönpanotoimenpiteiden arviointi;

(d) tätä ohjelmaa koskevien asianmukaisten 
tietojen levittäminen.

(d) tätä ohjelmaa koskevien asianmukaisten 
tietojen levittäminen.

(d a) yhteisön innovointiviraston 
perustamista koskevan neuvoston 
asetuksen ehdotuksen valmistelu.

Or. en

Perustelu

Otsikon olisi kuvastettava paremmin artiklan sisältöä.

EU:n on vastattava tarpeisiin, jotka koskevat innovoinnille asetettavia kiinnostavia 
lainsäädännöllisiä puitteita (esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksien alalla) selviytyäkseen 
maailmanlaajuisesta kilpailusta.

Kun tarkastellaan Euroopan innovointiviraston tarpeellisuutta, viitataan tarkistuksen 3 
perusteluun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi ja 
Lena Ek

Tarkistus 205
25 artikla
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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 
sekä niiden toteuttamiseen tarvittavat 
toimet, toimintaa koskeva aikataulu samoin 
kuin osallistumista koskevat säännöt sekä 
perusteet täytäntöönpanotoimenpiteiden
valintaa ja arviointia varten, 10 artiklassa 
esitettyjen tavoitteiden mukaisesti 
poikkeuksena 24 artiklassa esitetyt toimet.
Työohjelmassa on selvitettävä toimet 
ekoinnovoinnin edistämiseksi ja esitettävä 
ne erillisessä luvussa.

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto sulkee pois mahdollisuuden 6 artiklan mukaisen työvälineistön 
yhteiseen käyttöönottoon. Uusi sanamuoto on lisäksi johdonmukainen muiden asiaa koskevien 
säännösten kanssa (36 ja 45 artikla). On selvennettävä, mitä ekoinnovointi tarkasti koskee 
työohjelmien tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 206
25 artiklan 1 a kohta (uusi)

Komissio laatii työohjelman yhdessä 
46 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun komitean kanssa.

Or. sv

Perustelu

Ohjelmien komiteoilla on tärkeä tehtävä eikä niiden valtuuksia pidä heikentää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 207
26 artiklan 3 kohta

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja toimia
toteutettaessa kiinnitetään erityistä 
huomiota sellaisiin edistämis- ja

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen toimien 
tavoitteena on parantaa pk-yritysten 
innovointipotentiaalia ja kilpailukykyä.
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tiedotustoimiin, joissa käsitellään tieto- ja 
viestintätekniikan kansalaisille ja yrityksille 
tarjoamia mahdollisuuksia ja etuja.

Niihin on sisällytettävä myös sellaisia 
edistämis- ja tiedotustoimia, joissa 
käsitellään tieto- ja viestintätekniikan 
kansalaisille ja yrityksille tarjoamia 
mahdollisuuksia ja etuja.

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten innovointimahdollisuudet on päästettävä valloilleen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 208
26 artiklan 3 kohta

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja toimia
toteutettaessa kiinnitetään erityistä huomiota
sellaisiin edistämis- ja tiedotustoimiin, joissa 
käsitellään tieto- ja viestintätekniikan 
kansalaisille ja yrityksille tarjoamia 
mahdollisuuksia ja etuja.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut toimet 
auttavat parantamaan yritysten ja erityisesti 
pk-yritysten innovointipotentiaalia ja 
kilpailukykyä ja niitä toteutettaessa 
kiinnitetään huomiota, mikäli mahdollista
sellaisiin edistämis- ja tiedotustoimiin, joissa 
käsitellään tieto- ja viestintätekniikan 
kansalaisille ja yrityksille tarjoamia 
mahdollisuuksia ja etuja.

Or. en

Perustelu

Tiedotustoimet ovat hyvin tärkeitä, mutta niitä ei pidä asettaa edellytykseksi kaikille toimille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 209
27 artiklan a alakohta

(a) taataan tieto- ja viestintätekniikkaan 
perustuvien palvelujen ongelmaton 
saatavuus ja vahvistetaan 
tarkoituksenmukaiset perusedellytykset 
toisiaan lähentyvien digitaalisten 
viestintäyhteyksien ja palvelujen nopeaa ja
asianmukaista käyttöönottoa varten, 

(a) taataan tieto- ja viestintätekniikkaan 
perustuvien palvelujen ongelmaton 
saatavuus ja vahvistetaan 
tarkoituksenmukaiset perusedellytykset 
toisiaan lähentyvien digitaalisten 
viestintäyhteyksien ja palvelujen nopeaa,
asianmukaista ja tehokasta käyttöönottoa 
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yhteentoimivuus-, turvallisuus- ja 
luotettavuusnäkökohdat mukaan luettuina;

varten, yhteentoimivuus-, turvallisuus- ja 
luotettavuusnäkökohdat mukaan luettuina;

Or. el

Perustelu

Digitaalisten viestintäyhteyksien ja palvelujen käyttöönottoa on arvioitava ei pelkästään sen 
mukaan, kuinka helposti ne ovat saatavilla, vaan myös sen mukaan, miten on mitattavissa 
yksittäisille käyttäjille tarjottujen palvelujen tehokkuus. Yksittäisen käyttäjän pitäisi 
saatavuuden lisäksi kyetä tehokkaasti käyttämään palveluja ja hyödyntää niitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 210
29 artiklan a alakohta

(a) parannetaan tieto- ja viestintätekniikan 
saatavuutta ja tietoteknisiä taitoja;

(a) parannetaan tieto- ja viestintätekniikan 
saatavuutta, tietoteknisiä taitoja ja tieto- ja 
viestintätekniikan tunnettuuden lisäämistä 
kansalaisten keskuudessa;

Or. el

Perustelu

Tieto- ja viestintätekniikan saatavuus on välttämätön edellytys, mutta ei sellaisenaan riitä 
rakentamaan siltaa digitaalisen kuilun ylitse. On tuettava metodologista ja innovoivaa 
toimintaa kansalaisille tiedottamiseksi ja heidän tutustuttamisekseen näihin uusiin 
tekniikoihin ja niiden käyttöön, mikä lisää kysyntää alalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 211
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 
palvelut samoin kuin yhteisten olennaisten 
osa-alueiden kehittäminen sekä hyviä 

(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 
palvelut samoin kuin yhteisten olennaisten 
osa-alueiden kehittäminen sekä hyviä 
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toimintatapoja koskeva tiedonvaihto. toimintatapoja koskeva tiedonvaihto, 
mukaan lukien avointen standardien käyttö 
ja teknologiaa koskevan puolueettomuuden 
takaaminen sekä tietojen tallentaminen.

Or. en

Perustelu

Julkisen hallinnon kehittämien sisältöjen on oltava käyttäjien saatavilla riippumatta siitä, 
mitä tavaramerkkejä tai ohjelmistoja käytetään. Materiaalin on lisäksi oltava tulevien 
sukupolvien saatavana, sen jälkeen kun nykyisin laajasti käytettyjä ohjemistoja ei enää 
käytetä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 212
29 artiklan c a alakohta (uusi)

(c a) tieto- ja viestintätekniikan käyttö 
heikompiosaisten ihmisten kuten 
vammaisten ja vanhusten elämänlaadun 
parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Erityisongelmista kärsiviin ihmisryhmiin olisi kiinnitettävä huomiota ja heidän tulisi voida 
hyötyä tieto- ja viestintätekniikan kehityksestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 213
30 artiklan 2 a kohta (uusi)

Tällä osaohjelmalla on määrä ennen 
kaikkea lujittaa pk-yritysten kilpailukykyä
ja innovointimahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten innovointimahdollisuudet on päästettävä valloilleen.



PE 367.642v01-00 86/106 AM\593717FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 214
31 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) aihekohtaiset verkostot, jotka tuovat 
yhteen joukon sidosryhmiä tietyn tavoitteen 
pohjalta ja joiden tarkoituksena on helpottaa 
koordinointitoimia ja tiedon siirtoa.

(c) aihekohtaiset verkostot, jotka tuovat 
yhteen joukon sidosryhmiä tietyn tavoitteen 
pohjalta ja joiden tarkoituksena on helpottaa 
koordinointitoimia ja tiedon siirtoa;
temaattiset verkot, jotka saattavat ihmiset 
yhteen ja rohkaisevat teknologisen 
taitotiedon vaihtoon sekä projektien 
yhteiseen kehittämiseen samoilla EU:n 
maantieteellisillä alueilla niiden yhteiseltä 
(kulttuuriselta, maantieteelliseltä tai 
muulta) pohjalta.

Or. el

Perustelu

Puiteohjelmassa pitäisi antaa mahdollisuus sellaisten temaattisten verkkojen luomiseen, jotka 
tuovat yhteen toimijoita, jotka saattavat olla määrällisesti pieniä mutta joilla on yhteisiä 
(kulttuurisia, maantieteellisiä tai muita) vaikeuksia ja esteitä, jotka vaikeuttavat heidän
pyrkimyksiään digitaalisen kuilun ylittämiseksi. Tämä toimi on erityisen tärkeä epäsuotuisille 
alueille, kuten syrjäiset saari- ja vuoristoseudut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisca Pleguezuelos Aguilar

Tarkistus 215
31 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

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. Julkisen sektorin 
elimille ja kansalaisjärjestöille tai voittoa 
tavoittelemattomille yhteisöille voidaan 
korvata 100 prosenttia lisäkustannuksista.

Or. es
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Perustelu

Kansalaisjärjestöt tai voittoa tavoittelemattomat yhteisöt työskentelevät yhteiskunnallisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, joten niille olisi suotava sama kohtelu kuin julkisen sektorin 
elimille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 216
31 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

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 
75 prosenttia hankkeiden 
kokonaiskustannuksista. Julkisen sektorin 
elimille voidaan korvata 100 prosenttia 
lisäkustannuksista.

Or. fr

Perustelu

Ehdotuksessa esitetty 50 prosenttia, jonka tutkimuksen pääosasto on esittänyt käytännössä 
kaupallisille hankkeille(muut pääosastot – työllisyys, laajeneminen ... käyttävät 75 prosenttia) 
on liian alhainen voittoa tavoittelemattomille järjestöille. Järjestöjemme on mahdotonta 
maksaa 50 prosenttia hankkeista (uusien jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden järjestöt eivät 
pysty osallistumaan hankkeisiin edes silloin kun niiden on maksettava 25 prosenttia). Jopa 
hankkeisiin, joihin yritykset osallistuvat, tarvitaan koordinaattoria (usein voittoa 
tavoittelematon järjestö).

Tarkistuksen esittäjä(t): Werner Langen

Tarkistus 217
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 tukia myönnetään 
50 prosenttia verkoston koordinoinnista ja 
toteuttamisesta aiheutuvista tukikelpoisista 
lisäkustannuksista. Yhteisön osallistuminen 
voi kattaa näiden toimenpiteiden 
tukikelpoiset lisäkustannukset.

Or. de
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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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 218
33 artiklan johdantokappale

Toimintalinjojen analysointia, kehittämistä 
ja koordinointia osallistujamaiden kanssa 
tuetaan seuraavin toimin:

Toimintalinjojen analysointia, kehittämistä 
ja koordinointia osallistujamaiden kanssa 
tuetaan seuraavin toimin, ottaen erityisesti 
huomioon eurooppalaisten yritysten ja 
etenkin pk-yritysten kilpailukyvyn ja 
innovointimahdollisuuksien 
vahvistaminen:

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten innovointimahdollisuudet on päästettävä valloilleen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 219
34 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Ohjelman toteuttamisen edistämiseksi ja 
tulevien toimien valmistelun tukemiseksi 
toteutetaan seuraavia toimia:

1. Ohjelman toteuttamisen edistämiseksi ja 
tulevien toimien valmistelun tukemiseksi 
toteutetaan seuraavia toimia, ottaen 
erityisesti huomioon eurooppalaisten 
yritysten ja etenkin pk-yritysten 
kilpailukyvyn ja 
innovointimahdollisuuksien 
vahvistaminen:

Or. en
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Perustelu

Pk-yritysten innovointimahdollisuudet on päästettävä valloilleen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 220
36 artiklan 1 a kohta (uusi)

Komissio laatii työohjelman yhdessä 
46 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun komitean kanssa.

Or. sv

Perustelu

Ohjelmien komiteoilla on tärkeä tehtävä eikä niiden valtuuksia pidä heikentää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 221
37 artiklan 1 kohta

1. Perustetaan energiatehokkuutta, 
uusiutuvia energialähteitä ja energiansaannin 
monipuolistamista tukeva ohjelma, 
jäljempänä ’Älykäs energiahuolto 
Euroopassa -ohjelma’.

1. Perustetaan energiatehokkuutta, 
uusiutuvia energialähteitä ja energiansaannin 
monipuolistamista tukeva ohjelma, 
jäljempänä ’Älykäs energiahuolto 
Euroopassa -ohjelma’. Tämän ohjelman 
avulla Euroopan unionin voi katsoa 
pääsevän maailman huipulle kestävän 
energiateknologian ja erittäin tehokkaiden 
sovellutusten alalla, mikä on ratkaisevan 
tärkeää yhteisön kilpailukyvylle.

Or. en

Perustelu

Perustamissopimuksen mukaisesti kaikissa EU:n ohjelmissa on otettava huomioon kestävä 
kehitys. Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman toimissa asia on selvästi otettu 
huomioon. Kuitenkin kun älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmaa sisällytetään 
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan (CIP), on tärkeää korostaa, että EU voisi olla 
kilpailukykyinen kestävän energiateknologian ja erittäin tehokkaiden sovellutusten alalla 
(General Electric on ilmoittanut laajoista investoinneista alalla). Muutos osoittaa vaikutuksia 
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EU:n taloudelliseen kilpailukykyyn ja EU:n yritysten kilpailukykyyn luonnonvarojen kestävän 
käytön alalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes ja Britta 
Thomsen

Tarkistus 222
38 artiklan c alakohta

(c) poistetaan tehokkaiden ja älykkäiden 
energiantuotanto- ja kulutustapojen tiellä 
olevia ei-teknisiä esteitä edistämällä 
institutionaalisten valmiuksien luomista, 
myös paikallis- ja aluetasolla, lisäämällä 
tietoisuutta, erityisesti koulutusjärjestelmän 
avulla, sekä edistämällä kokemuksen ja 
taitotiedon vaihtoa ensisijaisten toimijoiden, 
yritysten ja kansalaisten keskuudessa 
yleensä, edistämällä hyvien toimintatapojen 
ja parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden levitystä erityisesti yhteisön 
tasolla.

(c) poistetaan tehokkaiden ja älykkäiden 
energiantuotanto- ja kulutustapojen tiellä 
olevia ei-teknisiä esteitä edistämällä 
institutionaalisten valmiuksien luomista, 
myös paikallis- ja aluetasolla, lisäämällä 
tietoisuutta, erityisesti koulutusjärjestelmän 
avulla, sekä edistämällä kokemuksen ja 
taitotiedon vaihtoa ensisijaisten toimijoiden, 
yritysten, etenkin pk-yritysten ja 
kansalaisten keskuudessa yleensä, 
edistämällä hyvien toimintatapojen ja 
parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden 
levitystä erityisesti yhteisön tasolla.

Or. en

Perustelu

SPk-yritykset ovat avainasemassa energia-alan innovoinnin yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes ja Britta 
Thomsen

Tarkistus 223
39 artiklan a alakohta

(a) parannetaan energiatehokkuutta ja 
energian järkevää käyttöä erityisesti 
rakennusalalla ja teollisuudessa, lukuun 
ottamatta 41 artiklan mukaisia toimia;

(a) parannetaan energiatehokkuutta ja 
energian järkevää käyttöä erityisesti 
rakennusalalla ja teollisuudessa, kiinnittäen 
erityistä huomiota pk-yrityksiin sekä 
energiaa käyttävien tuotteiden alalla, 
lukuun ottamatta 41 artiklan mukaisia 
toimia;

Or. en
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Perustelu

Pk-yritykset on erityisesti mainittava ja energiaa käyttävät tuotteet ovat merkityksellisiä, kun 
otetaan huomioon kulutustavaroiden markkinamuutokset (ekologista suunnittelua käsittelevä 
direktiivi).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes ja Britta 
Thomsen

Tarkistus 224
39 artiklan b alakohta

(b) tuetaan lainsäädäntötoimenpiteiden 
valmistelua ja täytäntöönpanoa.

(b) tuetaan lainsäädäntötoimenpiteiden 
valmistelua ja täytäntöönpanoa, samalla kun 
turvataan uudet yritysmahdollisuudet 
energiapalvelujen alalla.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 225
39 artiklan b a alakohta (uusi)

(b a) tuetaan lämmitys- ja jäähdytysalaa.

Or. en

Perustelu

Lämmitys- ja jäähdytysala kuuluvat energiasektorin painopistealoihin, sillä niihin käytetään 
n. 40 prosenttia energiankulutuksesta. Näin ollen on kiinnitettävä erityistähuomiota 
lämmitykseen ja jäähdytykseen ja kehitettävä uusia teknologioita. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes ja Britta 
Thomsen

Tarkistus 226
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 

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 227
43 artiklan b alakohta

(b) kestävien energiajärjestelmien 
kehittämisen edellyttämien rakenteiden ja 
välineiden luominen, laajentaminen tai 
uudelleenorganisointi, mukaan luettuina 
paikallinen ja alueellinen energiahallinto 
sekä asianmukaisten rahoitustuotteiden ja 
markkinainstrumenttien kehittäminen;

(b) kestävien energiajärjestelmien 
kehittämisen edellyttämien rakenteiden ja 
välineiden luominen, laajentaminen tai 
uudelleenorganisointi, mukaan luettuina 
paikallinen ja alueellinen energiahallinto 
sekä asianmukaisten rahoitustuotteiden ja 
markkinainstrumenttien kehittäminen;
aikaisemmista ja nykyisistä verkostoista, 
kuten OPET- ja ManagEnergy-
verkostoista, saatuja kokemuksia on 
hyödynnettävä;

Or. sv

Perustelu

OPET- verkosto, johon kuuluu noin 40 organisaatiota Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella, 
on ollut olemassa 90-luvun puolivälistä lähtien, ja olisi tuhlausta olla hyödyntämättä siitä 
saatuja kokemuksia. ManagEnergy-verkoston avulla on vahvistettu EU:ssa tehtyä paikallista 
ja alueellista työtä uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuutta parantavien toimien 
edistämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 228
43 artiklan e a alakohta (uusi)

(e a)rahoitustuki pieniä yrityksiä 
edustavien välittäjäorganisaatioiden 
kansallisiin tai alueellisiin tukipalveluihin 
pienille yrityksille tarkoitettua tiedotusta, 
koulutusta ja neuvonantoa varten energia-
alan hyvien käytäntöjen suhteen ja 
kestävien energiamuotojen käytön 
edistämiseen laitteistojen ja niiden 
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mukauttamisen osalta;

Or. fr

Perustelu

Pieniä yrityksiä edustavat järjestöt ovat yhteydessä miljooniin pienyrityksiin ja tukitoimiensa 
avulla ne tekevät työtä kentällä, jotta pienyritykset olisivat kilpailukykyisempiä puiteohjelman 
keskeisissä asioissa ja etenkin energiaan liittyvässä tehokkuudessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 229
45 artiklan 1 a kohta (uusi)

Komissio laatii työohjelman yhdessä 
46 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetun komitean kanssa.

Or. sv

Perustelu

Ohjelmien komiteoilla on tärkeä tehtävä eikä niiden valtuuksia pidä heikentää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 230
46 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) puiteohjelman tavoitteiden 
toteuttamisen koordinointia varten 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman (CIP) tavoitteiden 
hallintokomitea.

Or. en

Perustelu

Koordinoiva elin, joka valvoo CIP:n horisontaalisten tavoitteiden saavuttamista, on 
hyödyllinen väline kolmen hallintokomitean lisäksi (yksi jokaista CIP:n erityisohjelmaa 
varten).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 231
46 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Myönteisen kustannus-hyötyanalyysin 
perusteella komissio voi perustaa koko 
puiteohjelman toimeenpanevan viraston 
avustamaan sitä puiteohjelman 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Perustelu

Toimeenpaneva virasto, jos se on taloudellisesti kannattavampi (asiaa olisi arvioitava 
kustannus-hyötyanalyysilla), varmistaa, että ohjelma toteutetaan tehokkaammin ja 
johdonmukaisemmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 232
46 a artikla (uusi)

46 a artikla
Korkean tason neuvoa-antava komitea 

kilpailukyvyn ja innovoinnin alalla
1. Kilpailukyvyn ja innovoinnin alan 
korkean tason neuvoa-antavan komitean, 
joka koostuu teollisuutta ja yrityksiä 
edustavien järjestöjen edustajista, mukaan 
lukien pk-yritysten edustajat ja muut 
asiantuntijat, on annetava neuvoja 
komissiolle. Asiantuntemuksen on 
käsitettävä puiteohjelmassa esitetyt alat ja 
aiheet, mukaan lukien rahoitus, tieto- ja 
viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma 
sekä energia-alan innovointi ja 
ekoinnovointi.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksesta puuttuu sidosryhmien kuuleminen ja niiden osallistuminen 
täytäntöönpanoprosessiin. Näin ollen pääasiassa uutta neuvoa-antavan komitean mukaan 
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ottamisessa on se, että kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman alalla työskentelevien 
toimijoiden asiantuntemus otetaan mukaan ohjelmaan, jotta se vastaisi (ja mahdollisesti 
mukautettaisiin paremmin vastaavaksi) paremmin yhteisön nykyisiä tarpeita. Kyseinen 
komitea turvaa myös johdonmukaisuuden kaikkien osatekijöiden ja puiteohjelman välillä ja 
näin ollen edistää kilpailukykyä ja innovointia vaihtamalla tietoja hyvistä käytännöistä 
alaohjelmien välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto ja Anne Laperrouze

Tarkistus 233
46 a artikla (uusi)

46 a artikla
Yrityksiä edustavien järjestöjen 

kuuleminen
1. Komissio valvoo, että yrityksiä ja etenkin 
pk-yrityksiä, mikroyrityksiä ja 
käsityöteollisuusyrityksiä edustavat järjestöt 
liitetään politiikan määritelmiin sekä 
puiteohjelman toimintaohjelmien ja 
operatiivisten toimenpiteiden suunnitteluun 
ja laadintaan.
2. Komissio kuulee järjestöjä ottaen 
huomioon 46 artiklassa esitettyjen 
komiteoiden työn.

Or. fr

Perustelu

Yrityksiä edustavat välittäjäorganisaatiot (konsulinvirastot, ammattijärjestöt ...) ovat suoraan 
yhteydessä yrityksiin, niiden tarpeisiin ja odotuksiin ja ne antavat yrityksille neuvoja, tietoja, 
asiantuntemusta ja tukea. Tämä tehtävä on erittäin tärkeä pienille ja mikroyrityksille, etenkin 
käsityöteollisuusyrityksille, sillä niillä ei ole keskuudessaan sopivia rakenteita 
tämänkaltaiselle toiminnalle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 234
46 b artikla (uusi)

46 b artikla
Hakemusmenettely – Vademecum

1. Korkean tason neuvoa-antavan komitean 
lausunnon mukaisesti komission on 
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hyväksyttävä yksinkertainen ja ei-
byrokraattinen hakemusmenettely, jonka 
avulla osallistujat saavat puiteohjelman 
helposti käyttöönsä.
2. Puiteohjelman voimaantulon jälkeen 
komission on julkaistava selventävä ja 
käyttäjäystävällinen Vademecum, jossa 
esitetään selkeät, yksinkertaiset ja avoimet 
puitteet, jotka koskevat yleisiä periaatteita 
puiteohjelman tuensaajien osallistumiselle. 
Näin helpotettaisiin erityisesti pk-yritysten 
osallistumista.
3. Vademecumissa esitetään tuensaajien 
oikeudet ja velvollisuudet: rahoitusta 
koskevat säännökset kuten tukikelpoiset 
kustannukset ja tuen määrä, hallinnollisia 
sääntöjä ja menettelyjä koskevat 
periaatteet, erityisesti käyttäjäystävälliset 
hakumenettelyt, joissa sovelletaan 
tarvittaessa kaksivaiheista 
hakemusprosessia, hankkeiden tulosten 
käyttöä ja levittämistä koskevat säännöt 
sekä ehdotusten arviointia, valintaa ja 
niihin liittyviä päätöksiä koskevat 
periaatteet.
4. Komission on taattava, että hakemusten 
jättämisen ja tulosten arviointia koskevien 
ilmoitusten välinen aika on 
mahdollisimman lyhyt.

Or. en

Perustelu

Hakemusmenettelyn on oltava niin yksinkertainen kuin mahdollista, jotta se olisi kenen 
tahansa mahdollisen käyttäjän saatavilla ja erityisesti pk-yritysten saatavilla. Komission on 
kuultava sidosryhmiä, jotta se voisi päätellä, mikä hakemusmenettely on käyttäjille edullisin. 
Joka tapauksessa hakemusmenettely on saatava mahdollisimman nopeasti päätökseen. 
Käyttäjillä on oltava selkeää ja helposti saatavaa tietoa siitä, kuinka ohjelma pannaan
täytäntöön.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi ja Lena Ek

Tarkistus 235
Liite I, a alakohta

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 236
Liite I, a alakohta

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

(a) 2 631 miljoonaa euroa 'Yrittäjyyden ja 
innovoinnin ohjelman’ toteuttamiseen; 
kyseisestä summasta suunnataan 
900 miljoonaa euroa ekoinnovoinnin 
edistämiseen ja 300 miljoonaa euroa 
terveyttä koskevaan innovointiin;

Or. nl

Perustelu

Ekoinnovointia ja terveyttä koskeviin investointeihin on myönnettävä huomattava määrä 
rahoitusta. Tämän muutoksen yhteydessä kokonaissumma pysyy samana. Tavoitteena on 
ilmaista selkeästi, että on riittävästi rahaa käytettävissä ekoinnovointiin ja terveyttä 
koskevaan innovointiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 237
Liite II, 1 osa, C kohta, johdantokappale

Rahoitusvälineiden hoitoon sovelletaan 
tarkoituksenmukaisia palkkioperiaatteita. 
Komissio vahvistaa palkkiot 
markkinakäytännön mukaisesti ottaen 

Rahoitusvälineiden hoitoon sovelletaan 
tarkoituksenmukaisia palkkioperiaatteita. 
Komissio vahvistaa palkkiot 
markkinakäytännön mukaisesti valvoen että 
rahoituksen välittäjät eivät muuta niiden 
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huomioon seuraavat näkökohdat: arvoa ja ottaen huomioon seuraavat 
näkökohdat:

Or. es

Perustelu

Euroopan komission on taattava, että Euroopan investointirahaston tarjoamia edullisia 
ehtoja voidaan aina ja kaikissa tapauksissa soveltaa pk-yrityksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 238
Liite II, 1 osa, D kohta

D. Näkyvyys D. Näkyvyys – tiedottaminen
Kukin välittäjä huolehtii siitä, että yhteisön 
antama tuki saa riittävästi näkyvyyttä.

Kukin välittäjä huolehtii siitä, että yhteisön 
antama tuki saa riittävästi näkyvyyttä.

On varmistettava, että lopulliset edunsaajat, 
etenkin pk-yritykset saavat riittävästi tietoa 
rahoitusmahdollisuuksista ja useista 
käyttömahdollisuuksista.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisten yritysten ongelmana on mm. tietojen puuttuminen niiden tarpeisiin 
suunnitelluista yhteisön toimista ja erityisesti pk-yritysten rahoituksesta. On tärkeää, että pk-
yritykset tuntevat niille tarkoitetut rahoitusvälineet, jotka ovat käytettävissä ja monimuotoisia, 
vaikkakin vastakkaisia, jotta voidaan varmistaa, että ne pääsevät asianmukaisella tavalla 
osallisiksi rahoituksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 239
Liite II, 2 osa, 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. 

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. 
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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 
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.

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 
ekoinnovoinnin alalla toimiviin pk-
yrityksiin. Välittäjänä toimivaan 
riskipääomarahastoon tehtävien 
kokonaissijoitusten enimmäismäärä on 
70 prosenttia niiden rahastojen osalta, 
jotka sijoittavat varoja enintään 3 vuotta 
vanhoihin 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.

Or. de

Perustelu

On osoittautunut, että alkuvaiheen riskit ovat yksityisille sijoittajille liian suuria, minkä 
vuoksi sijoitus on jäänyt tekemättä. Siksi tuntuu välttämättömältä myöntää välittäjänä 
toimiville riskipääomarahastoille juuri riskialttiissa T&K -vaiheessa enemmän tukea 
(70 prosenttia). Tämä suurempi investointi on perusteltu kuitenkin vain, kun on kyse enintään 
kolme vuotta vanhoista pk-yrityksistä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 240
Liite II, 3 osa, C kohta, 3 kohta

Pk-yritysten takausjärjestelmän neljäs 
osajärjestelmä, d) pk-yrityslainasalkkujen 
arvopaperistaminen, käsittää yhden ja usean 
myyjän transaktioita sekä usean maan 
transaktioita. Kelpoisuus määräytyy hyvien 
markkinakäytäntöjen mukaisesti, varsinkin 
luottokelpoisuuden sekä arvopaperistetun 
salkun riskinhajautuksen osalta.

Pk-yritysten takausjärjestelmän neljäs 
osajärjestelmä, d) pk-yrityslainasalkkujen 
arvopaperistaminen, käsittää yhden ja usean 
myyjän transaktioita sekä usean maan 
transaktioita. Kelpoisuus määräytyy hyvien 
markkinakäytäntöjen mukaisesti, varsinkin 
luottokelpoisuuden sekä arvopaperistetun 
salkun riskinhajautuksen osalta. On 
kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yrityksiä 
koskevan arvopaperistamisen yleisten 
järjestelmien tukemiseen.

Or. en

Perustelu

Julkiset arvopaperistamista koskevat järjestelmät ovat toimineet markkinoiden 
katalysaattoreina, sillä ne ovat auttaneet saavuttamaan laajemmin arvopaperistamisia pk-
yrityksille, sillä kyseiset järjestelmät ovat yleensä edellytyksenä, jotta voitaisiin houkutella 
uusia investoijia pk-yritysten riskipääomalle ja myös osittain korvata pk-yritysten 
arvopaperistamisesta aiheutuvia kehityskustannuksia. Näin ollen EU:n tuki pk-yritysten 
takausjärjestelmän neljännen osajärjestelmän puitteissa sekä uusille että jo toimiville 
julkisille arvopaperistamista koskeville järjestelmille saattaa olla ratkaisevassa asemassa, 
kun pk-yritysten lainoja arvopaperistetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 241
Liite III, a kohta, 7 a luetelmakohta (uusi)

– pk-yrityksiä tuetaan etsimään ja
solmimaan suhteita laajemmin 
sopimuspuolten kanssa sekä yksityiseltä 
että julkiselta sektorilta.

Or. en

Perustelu

Innovointia harjoittavia pk-yrityksiä on vaikea saada yhteyteen kehittyneiden laaja-alaisten 
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sopimuspuolten kanssa, jotta voitaisiin lisätä niiden tuotteiden ja palvelujen 
kysyntää.Yhteisön tiedotuskeskukset voivat olla hyödyllisiä, kun luodaan ja ylläpidetään näitä 
yhteyksiä asianmukaisin välinein.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lorenzo Cesa

Tarkistus 242
Liite III, a kohta, 7 a luetelmakohta (uusi)

– tuetaan verkoston perustamista sellaisten 
yritysten keskuuteen, jotka sijaitsevat 
alueilla, joilla niillä on yhteisiä ongelmia ja 
haasteita, tavoitteena edistää hyviä 
käytäntöjä koskevien tietojen vaihtoa ja 
niiden levittämistä sekä tukea 
asianmukaisen talous- ja 
teollisuuspolitiikan koordinointia ja 
kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Euroopassa on erittäin teollistuneita alueita, jotka edustavat Euroopan rikkautta. Vaikka 
näiden alueiden kehitys ei olekaan hiipumassa, niiden kilpailukyky on vakavasti uhattuna. 
Nämä alueet on sisällytettävä teollisuus- ja talouspoliittisiin määritelmiin, joissa otetaan 
huomioon niiden erityistarpeet. On vahvistettava sellaisten yritysten välistä yhteistyötä, jotka 
sijaitsevat alueilla, joilla niillä on yhteisiä ongelmia ja haasteita. Voidaan esimerkiksi luoda 
verkosto, jonka tavoitteena on parhaita käytäntöjä koskevien tietojen vaihto ja niiden 
levittäminen. Verkosto voisi olla myös väline, jota EU:n toimielimet voivat käyttää 
arvioidessaan ja mitatessaan oman politiikkansa tai lainsäädäntöaloitteidensa 
toteutettavuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 243
Liite III, a kohta, 7 a luetelmakohta (uusi)

– edistetään koulutustukea yritysten 
ammattipätevyyden kehittämiseksi.

Or. es
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Perustelu

Yhteistyö- ja tietopalvelujen lisäksi on kehitettävä yrityksille tarkoitettua koulutusta. Tietoon 
perustuvan talouden on luotava toimivia kommunikaatio- ja yhteistyökanavia toimijoiden 
välille. Jotta kilpailukyky säilytettäisiin, ei myöskään pidä unohtaa koulutusta ja
huippuosaamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 244
Liite III, a kohta, 7 a luetelmakohta (uusi)

– tuetaan verkoston perustamista sellaisten
yritysten keskuuteen, jotka sijaitsevat 
alueilla, joilla niillä on yhteisiä ongelmia ja 
haasteita, tavoitteena edistää hyviä 
käytäntöjä koskevien tietojen vaihtoa ja 
niiden levittämistä sekä tukea 
asianmukaisen talous- ja 
teollisuuspolitiikan koordinointia ja 
kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Euroopassa on erittäin teollistuneita alueita, jotka edustavat Euroopan rikkautta, mutta 
niiden kilpailukyky on vakavasti uhattuna. Nämä alueet on sisällytettävä teollisuus- ja 
talouspoliittisiin määritelmiin, joissa otetaan huomioon niiden erityistarpeet. On 
vahvistettava sellaisten yritysten välistä yhteistyötä, jotka sijaitsevat alueilla, joilla niillä on 
yhteisiä ongelmia ja haasteita. Voidaan esimerkiksi luoda verkosto (joka voisi olla myös 
väline, jota EU:n toimielimet voivat käyttää arvioidessaan ja mitatessaan oman politiikkansa 
tai lainsäädäntöaloitteidensa toteutettavuutta), jonka tavoitteena on parhaita käytäntöjä 
koskevien tietojen vaihto ja niiden levittäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lorenzo Cesa

Tarkistus 245
Liite III, a kohta, 7 b luetelmakohta (uusi)

– autetaan pk-yrityksiä saamaan paremmin 
tietoja Euroopan investointirahaston ja 
Euroopan investointipankin hallinnoimista 
rahoitusvälineistä – ja parannetaan niiden 
mahdollisuuksia saada käyttöönsä näitä 
välineitä – kannustetaan kansallista 
teollisuutta ja yrityksiä edustavia 
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yhdistyksiä ryhtymään niiden jäsenille 
tarkoitettuihin erityisiin tiedotus-
/koulutustoimiin.

Or. en

Perustelu

Pk-yrityksille on annettava enemmän tietoja EU:n rahoitusvälineiden olemassaolosta, jotta ne 
olisivat pk-yritysten ulottuvilla ja käytössä. Näissä puitteissa olisi tunnustettava teollisuutta ja 
yrityksiä edustavien yhdistysten avainasema, kun ne ryhtyvät erityisiin tiedotus- ja /tai 
koulutustoimiin, jotka on kohdistettu yhdistysten jäsenten verkostolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 246
Liite III, a kohta, 7 b luetelmakohta (uusi)

– autetaan pk-yrityksiä saamaan paremmin 
tietoja Euroopan investointirahaston ja 
Euroopan investointipankin hallinnoimista 
rahoitusvälineistä – ja parannetaan niiden 
mahdollisuuksia saada käyttöönsä näitä 
välineitä – kannustetaan kansallista 
teollisuutta ja yrityksiä edustavia 
yhdistyksiä ryhtymään niiden jäsenille 
tarkoitettuihin erityisiin tiedotus-
/koulutustoimiin.

Or. en

Perustelu

Pk-yrityksille on annettava enemmän tietoja EU:n rahoitusvälineiden olemassaolosta, jotta ne 
olisivat pk-yritysten ulottuvilla ja käytössä. Näissä puitteissa olisi tunnustettava teollisuutta ja 
yrityksiä edustavien yhdistysten avainasema, kun ne ryhtyvät erityisiin tiedotus- ja /tai 
koulutustoimiin, jotka on kohdistettu yhdistysten jäsenten verkostolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 247
Liite III, b kohta, 2 luetelmakohta

–osallistutaan tutkimustulosten levittämiseen – osallistutaan tutkimustulosten 
levittämiseen, hyödyntämiseen ja teollis- ja 
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ja hyödyntämiseen; tekijänoikeuksien suojaamiseen;

Or. en

Perustelu

Teollis- ja tekijänoikeuksien varsinainen rooli on varmistaa kasvua lisäävän tutkimus- ja 
kehitystyöinvestointien tulosten suojaaminen, sillä tulevaisuuden kaupallinen menestys 
riippuu pitkään kestäneen rankan tutkimustyön suojaamisesta.

.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 248
Liite III, b kohta, 3 luetelmakohta

– tuotetaan välityspalveluita teknologian ja 
tiedon siirtoon sekä kumppanuuksien 
muodostamiseen innovaatiotoimijoiden 
välillä;

– tuotetaan välityspalveluita teknologian ja 
tiedon siirtoon, innovointien teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaan sekä 
kumppanuuksien muodostamiseen 
innovaatiotoimijoiden välillä;

Or. en

Perustelu

Teollis- ja tekijänoikeuksien varsinainen rooli on varmistaa kasvua lisäävän tutkimus- ja 
kehitystyöinvestointien tulosten suojaaminen, sillä tulevaisuuden kaupallinen menestys 
riippuu pitkään kestäneen rankan tutkimustyön suojaamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 249
Liite III, b kohta, 3 luetelmakohta

– tuotetaan välityspalveluita teknologian ja 
tiedon siirtoon sekä kumppanuuksien 
muodostamiseen innovaatiotoimijoiden 
välillä;

– tuotetaan välityspalveluita teknologian ja 
tiedon siirtoon sekä kumppanuuksien 
muodostamiseen innovaatiotoimijoiden 
välillä, mukaan lukien kumppanuudet 
yritysten ja yliopistojen järjestöjen välillä 
sekä kumppanuudet yksityisen ja julkisen 
sektorin välillä;
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Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteiden olisi vastattava tarpeisiin vahvistaa julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteisvaikutuksia ja kumppanuuksia akateemisten alojen ja yritysmaailman välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 250
Liite III, b kohta, -1 luetelmakohta (uusi)

– tuetaan toimia, jotka luovat 
synergiavaikutuksia tietoa hallitsevien 
voimavarojen (mm. yliopistot, yhteisön 
ohjelmat), pk-yritysten ja 
rahoitusvälineiden välillä tutkimukseen ja 
teknologiseen kehittämiseen, yrittäjyyteen 
ja innovointiin tarkoitetuissa yhteisön ja 
jäsenvaltioiden ohjelmissa;

Or. en

Perustelu

Tarvitaan yhteisvaikutuksia, tietojen luomista ja jakamista tietoja hallitsevien voimavarojen, 
pk-yritysten ja erilaisten yrittäjyyttä ja innovointia pk-yrityksissä tukevien ohjelmien välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 251
Liite III, b kohta, -1 a luetelmakohta (uusi)

–autetaan pk-yrityksiä kartoittamaan 
innovointipotentiaaliaan ja löytämään 
kumppaneita potentiaalin 
käyttöönottamiseksi;

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää, että pk-yrityksille annetaan asianmukaista ohjausta, jotta ne voivat 
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tunnistaa innovoinnin käyttöönottoon tarvittavat voimavarat ja mahdolliset 
verkostokumppanit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 252
Liite III, c a kohta (uusi)

c a. Palvelut, joiden avulla pk-yrityksiä 
kannustetaan osallistumaan 
puiteohjelmaan:
– tiedotetaan pk-yrityksille puiteohjelmasta;
– autetaan pk-yrityksiä kartoittamaan 
innovointipotentiaaliaan ja löytämään 
kumppaneita potentiaalin 
käyttöönottamiseksi;
– autetaan pk-yrityksiä laatimaan ja 
koordinoimaan hanke-ehdotuksia 
puiteohjelmaa sekä kansallisia yrittäjyys- ja 
innovointiohjelmia varten.

Or. en

Perustelu

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan sisältyy palveluja, joissa kannustetaan pk-
yrityksiä osallistumaan yhteisön tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmaan. 
Koska pk-yritykset ovat kasvun ja työllisyyden perustana sekä vanhoilla että uusilla aloilla, 
on tärkeää edistää yrittäjyyttä ja innovointia koskevia ohjelmia kuten kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmaa. Ohjelmien tukeminen on erittäin tärkeää ohjelmien vaikutusten 
kannalta.

On olemassa tarvetta synergiavaikutuksiin, tiedon luomiseen ja jakamiseen tietopotentiaalin 
ja pk-yritysten välillä. On tärkeää, että pk-yrityksille annetaan asiallista ohjausta, kun ne 
kartoittavat innovointipotentiaaliaan ja kumppaneitaan ja kun ne valmistelevat hanke-
ehdotuksia.


