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Lausuntoluonnos (PE 367.793v01-00)
Britta Thomsen
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta 

Ehdotus päätökseksi (KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 10
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, 
minkä tulisi johtaa sosiaaliseen kehitykseen 
ja koheesioon, kehittää osaamisyhteiskuntaa 
ja varmistaa tasapainoiseen talouskasvuun 
perustuva kestävä kehitys, olisi perustettava 
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma 
(jäljempänä ”puiteohjelma”).

Or. en

Perustelu

Kilpailukyvyn ja innovaatiokapasiteetin edistämisen pitäisi hyödyttää Euroopan unionin 
kansalaisia ja myötävaikuttaa sosiaaliseen kehityksen ja koheesion parantamiseen.



PE 367.840v01-00 2/8 AM\597015FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 11
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Tämä on komission kevään Eurooppa-
neuvostolle antaman tiedonannon ”Kasvua 
ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi − 
Uusi alku Lissabonin strategialle” mukaista; 
tiedonannossa vaaditaan toimia, joilla 
varmistetaan kasvu ja kilpailukyky ja 
saadaan Eurooppa houkuttelevammaksi 
investoijille ja työntekijöille, ja korostetaan, 
että yrittäjyyttä koskevia aloitteita on 
kannustettava, yritysten perustamiseen on 
houkuteltava riittävästi riskipääomaa ja 
vahva eurooppalainen teollisuuspohja on 
säilytettävä, ja että innovointia, erityisesti 
ekoinnovointia eli ympäristöteknologioihin 
tai niiden käyttöön liittyviä innovaatioita, ja 
tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa ja 
resurssien kestävää käyttöä olisi edistettävä. 
Vaikka kilpailukyky perustuu suureksi 
osaksi avoimilla ja kilpailukykyisillä 
markkinoilla toimivaan elinvoimaiseen liike-
elämään ja sitä tuetaan sopivilla puitteilla, 
erityisesti innovaatioita tukevalla 
sääntelykehyksellä, yhteisö voi vaikuttaa 
markkinoiden puutteiden poistamiseen 
myöntämällä tukea ja lisärahoitusta.

(3) Tämä on komission kevään Eurooppa-
neuvostolle antaman tiedonannon ”Kasvua 
ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi − 
Uusi alku Lissabonin strategialle” mukaista; 
tiedonannossa vaaditaan toimia, joilla 
varmistetaan kasvu ja kilpailukyky ja 
saadaan Eurooppa houkuttelevammaksi 
investoijille ja työntekijöille, ja korostetaan, 
että yrittäjyyttä koskevia aloitteita on 
kannustettava, työpaikkojen määrää on 
lisättävä ja niiden laatua on parannettava, 
yritysten perustamiseen on houkuteltava 
riittävästi riskipääomaa ja vahva 
eurooppalainen teollisuuspohja on 
säilytettävä, ja että innovointia, erityisesti 
ekoinnovointia eli ympäristöteknologioihin 
tai niiden käyttöön liittyviä innovaatioita, ja 
tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa ja 
resurssien kestävää käyttöä olisi edistettävä. 
Vaikka kilpailukyky perustuu suureksi 
osaksi avoimilla, kilpailukykyisillä ja 
syrjimättömillä markkinoilla toimivaan 
elinvoimaiseen liike-elämään ja sitä tuetaan 
sopivilla puitteilla, erityisesti innovaatioita 
tukevalla sääntelykehyksellä, yhteisö voi 
vaikuttaa markkinoiden puutteiden 
poistamiseen myöntämällä tukea ja 
lisärahoitusta.

Or. en

Perustelu

Uusien yritysten luominen ja yrittäjähengen vahvistaminen voivat edistää ja niiden olisi
edistettävä työpaikkojen luomisen ohella myös nykyisten työpaikkojen laadun parantamista. 
Lisäksi markkinat ilman minkäänlaista syrjintää ovat tärkeitä kilpailukyvylle ja kasvulle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 12
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Sukupuoliulottuvuus ja sukupuolten 
tasa-arvo olisi otettava huomioon kaikissa 
puiteohjelman kattamissa ohjelmissa ja 
toimissa.

Or. en

Perustelu

Kaikissa puiteohjelman kattamissa ohjelmissa ja toimissa olisi otettava huomioon 
sukupuoliulottuvuus ja sukupuolten tasa-arvo naisten täyden ja tehokkaan osallistumisen 
mahdollistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 13
Johdanto-osan 12 kappale

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

(12) Puiteohjelmaa ja erityisohjelmia olisi 
seurattava ja arvioitava säännöllisesti, jotta 
niitä voidaan tarvittaessa mukauttaa.
Mahdollisuuksien mukaan 
arviointiraporteissa tutkitaan 
sukupuoliulottuvuutta ja syrjimättömyyden 
periaatteen kunnioittamista 
ohjelmatoimissa.

Or. en

Perustelu

Sukupuoliulottuvuuden ja syrjimättömyyden periaatteen kunnioittamisen arviointi on tärkeää, 
jotta voidaan varmistaa, että osallistuminen ohjelmaan on avoin kaikille ilman sulkemista 
ohjelman ulkopuolelle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 14
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 sekä 
työvoimansa potentiaalia ilman syrjintää. 
Tämä haaste koskee kaikenkokoisia 
yrityksiä, mutta on erityisen tärkeä 
pienemmille yrityksille. Sen vuoksi on 
asianmukaista perustaa erityinen 
yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma.

Or. en

Perustelu

Kaikkien työntekijöiden tehokas hyväksikäyttö on tarpeen yrityksille, jotta ne voivat olla 
kilpailukykyisiä ja mukautua muutoksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 15
Johdanto-osan 18 kappale

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

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

Or. en

Perustelu

Soveliaiden rahoitusmuotojen saatavuuden vaikeutta sanotaan usein kilpailukyvyn ja 
innovaation pääesteeksi etenkin pk-yrityksille ja pienille perhe- ja naisvetoisille yrityksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 16
Johdanto-osan 21 kappale

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

(21) Yhteisön on luotava vankka 
analyyttinen perusta pk-yrityksiä, 
yrittäjyyttä, teollisuuden innovointia ja 
kilpailukykyä koskevan päätöksenteon 
tueksi. Tällaisen perustan olisi annettava 
lisäarvoa näitä aloja koskevaan kansallisen 
tason tietoon. Yhteisön olisi vastattava 
teollisuuden ja palvelualojen 
kilpailukykystrategioiden yhteisestä 
kehittämisestä ja yrittäjyysympäristöön 
liittyvien hyvien toimintatapojen 
edistämisestä ja kokemuksen vaihdosta sekä 
työntekijöiden koulutustason jatkuvasta 
kehittämisestä tavoitteena muun muassa 
helpottaa nuorten ryhtymistä yrittäjiksi, 
kehittää miesten ja naisten 
yrittäjäkulttuuria ja yritysten sosiaalista 
vastuuta, joka perustuu miesten ja naisten 
yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja yhtäläiseen 
kohteluun koulutuksen, työllisyyden ja 
elinikäiseen oppimisen aloilla.

Or. en
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Perustelu

Yhtäläisten mahdollisuukisen ja naisten ja miesten yhtäläisen kohtelun periaatteet olisi 
sisällytettävä kaikkiin kilpailukykyä, innovaatiota ja yrittäjyyttä koskeviin politiikkoihin ja 
strategiohin teollisuuden ja palveluiden aloilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 17
Johdanto-osan 27 kappale

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

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

Or. en

Perustelu

Lapset ja huollettavat henkilöt tarvitsevat erityispalveluita, joita on parannettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 18
Johdanto-osan 28 kappale

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

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

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus ehdotuksen 2, 26 ja 29 artiklan kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 19
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, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, kestävyyttä ja 
hyödyllisyyttä. Mahdollisuuksien mukaan 
arviointiraporteissa tutkitaan 
sukupuoliulottuvuutta ja syrjimättömyyden 
periaatteen kunnioittamista 
ohjelmatoimissa.

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistus 13.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 20
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, mukaan lukien sen 
saanti nuorille sekä mies- että
naisyrittäjille, pk-yritysten käynnistämistä ja 
kasvua varten sekä innovointitoimiin, 
ekoinnovointi mukaan luettuna, suuntautuvia 
sijoituksia;

Or. en
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Perustelu

Nuorten yrittäjyyttä olisi kannustettava myös tarjoamalla yhtäläiset mahdollisuudet 
rahoitukseen heidän yritystensä käynnistämistä varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 21
29 artiklan c kohta

(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 
toimintatapoja koskeva tiedonvaihto.

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

Or. en

Perustelu

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


