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LYHYET PERUSTELUT

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

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

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

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

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

Näiden huomioiden valossa on vahvistettava tähän tähtäävää toimintaa erityisesti 
kannustamalla yrityksiä ottamaan käyttöön sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisia 
käytäntöjä ohjaamalla lisää varoja ekoinnovointiin ja sisällyttämällä ympäristökriteerejä 
tarjouskilpailuihin.

TARKISTUKSET

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

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

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

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

Perustelu

Asiakirja on osoittautunut keinoksi laajentaa ympäristöteknologian soveltamisalaa.

Tarkistus 2
2 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) edistää innovointia, ekoinnovointi 
mukaan luettuna;

(b) edistää innovointia, erityisesti 
ekoinnovointia;

Tarkistus 3
6 artiklan 1 kohdan g alakohta

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

(g) yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
laadittuihin teknisiin eritelmiin, joihin 
sisältyvät ympäristökriteerit, perustuvat 
hankinnat;

Perustelu

On tärkeää, että hankintamenettelyissä otetaan asianmukaisesti huomioon myös 
ympäristönäkökohdat.

Tarkistus 4
13 artiklan c a alakohta (uusi)

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

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

Tarkistus 5
14 artiklan a alakohta

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

(a) edistetään yrittäjähenkisyyttä ja -
valmiuksia sekä yrittäjyyskulttuuria myös 
toteuttamalla toimia yritysten sosiaalisen ja 
ympäristöä koskevan vastuullisuuden alalla
ja tasapainotetaan yrittäjäriski ja -palkka 
varsinkin nuorten yrittäjien rohkaisemiseksi;

Perustelu

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

Tarkistus 6
20 artiklan 2 kohdan b alakohta

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

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

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon ympäristöteknologia.

Tarkistus 7
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 vähintään
520 miljoonaa euroa ekoinnovoinnin 
edistämiseen;
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Perustelu

Ekoinnovoinnin tukemiseen tarkoitettu rahoitus on aivan riittämätön.


