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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta
(KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0121)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 156 artiklan, 
157 artiklan 3 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0098/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, talous- ja raha-
asioiden valiokunnan sekä budjettivaliokunnan lausunnot (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 artiklan 2 kohta

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

2. Puiteohjelmalla edistetään yhteisön 
kilpailukykyä ja innovointikapasiteettia ja 
tuetaan siten yhteisön toimintaa 
kehittyneenä osaamisyhteiskuntana, joka 
kykenee ylläpitämään kestävää kehitystä, 
jonka perustana ovat vahva talouskasvu, 
erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous sekä kestävän kehityksen 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja 
ympäristön laadun parantaminen.

käsitteeseen perustuva asianmukainen
ympäristönsuojelu ja korkeatasoinen 
ympäristön laatu. Erityinen paino on
tällöin pk-yritysten tukemisessa ja 
tutkimustulosten innovatiivisessa 
hyödyntämisessä.

Perustelu

Koko Eurooppa on nykyisin kasvuvaikeuksissa, joten kaikissa toimissa on pyrittävä vahvaan 
talouskasvuun. Korkeatasoinen- ja parantaminen-ilmaisut kyseenalaistavat Euroopan 
saavutukset ympäristönsuojelun ja ympäristön saroilla.

Tarkistus 2
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, mutta siitä tuetaan 
nimenomaan tutkimus- ja kehitystyön 
tulosten innovatiivista käyttöä yrityksissä. 
Lisäksi siitä tuetaan EY:n 
perustamissopimuksen 166 artiklan 
mukaisesti tutkimuksen ja soveltamisen 
väliin jäävää harmaata aluetta (nk. 
siemenvaihetta edeltävä vaihe).

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.

Tarkistus 3
2 artiklan 1 kohta

1. Puiteohjelman tavoitteena on 1. Puiteohjelman perimmäisenä 
tavoitteena on

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

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

(b) edistää innovointia, ekoinnovointi 
mukaan luettuna;

(b) edistää innovointia, ekoinnovointi 
mukaan luettuna;
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Tästä on johdettavissa seuraavat 
alatavoitteet, joilla on määrä avustaa 
perimmäisten tavoitteiden 
toteuttamisessa:

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

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

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

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

Perustelu

Puiteohjelman päätavoitteena on edistää kilpailukykyä ja innovointia. Tietoyhteiskunnan 
muodostamisen ja vastuullisen energiankäytön on luonnollisesti edistettävä näiden 
tavoitteiden saavuttamista ja ne ovat sinällään välttämättömiä, mutta ne eivät ole kuitenkaan 
itsenäisiä tavoitteita tämän ohjelman yhteydessä.

Tarkistus 4
4 artiklan d alakohta

(d) muut kolmannet maat tehtyjen 
sopimusten rajoissa.

(d) muut kolmannet maat tehtyjen 
sopimusten rajoissa ja edellyttäen, että 
tästä koituu EU:lle lisäarvoa.

Perustelu

Täytäntöönpano kolmansissa maissa merkitsee myös mahdollisuutta, jota ei siten pidä sulkea 
pois, mutta siitä on koiduttava EU:lle lisäarvoa.

Tarkistus 5
5 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta

Komissio ilmoittaa työohjelmista 
Euroopan parlamentille viipymättä ja 
kattavasti.

Perustelu

Euroopan parlamentille raportoimista koskevia velvollisuuksia olisi vahvistettava.

Tarkistus 6
6 artikla, otsikko
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Täytäntöönpanotavat Yhteiset täytäntöönpanotoimet

Perustelu

On syytä täsmentää, että kaikkia puiteohjelmaan sisältyviä välineitä voidaan käyttää 
yhteisesti ohjelman kaikissa osissa.

Tarkistus 7
6 artiklan 1 kohta

1. Työohjelmat pannaan täytäntöön 
erityisesti seuraavien toimenpiteiden 
avulla:

1. Jäljempänä olevan I, II ja II luvun 
kulloisessakin "täytäntöönpanoa" 
koskevassa jaksossa esitetyt välineet 
kuuluvat koko puiteohjelmaan yhteiseen 
välineistöön. Niitä voidaan käyttää myös 
ohjelman muiden osien mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseen.

(a) pk-yrityksille suunnatut yhteisön 
rahoitusvälineet;
(b) verkostot, jotka tuovat yhteen joukon 
sidosryhmiä; 
(c) pilottihankkeet, markkinoille 
saattaminen, innovaation käyttöönottoa 
tukevat hankkeet ja toimenpiteet;
(d) toimintalinjojen analysointi, 
kehittäminen ja koordinointi 
osallistujamaiden kanssa;
(e) tietojen vaihto sekä levittäminen ja 
tiedottaminen; 
(f) jäsenvaltioiden tai alueiden yhteisten 
toimien tukeminen;
(g) yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
laadittuihin teknisiin eritelmiin perustuvat 
hankinnat;
(h) viranomaisten välinen kummitoiminta 
kansallisella ja alueellisella tasolla.

Perustelu

Täsmennys on ehdottoman välttämätön. Tällöin yhteisten välineiden luetteloiminen käy 
tarpeettomaksi.
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Tarkistus 8
7 artiklan 2 a kohta (uusi)

Komissio minimoi mahdollisimman hyvin 
tässä artiklassa tarkoitetuista suoritteista 
aiheutuvan rasituksen, jotta 
mahdollisimman suuri osa määrärahoista 
voidaan kohdentaa itse kilpailukykyä ja 
innovointia varsinaisesti edistäviin 
tarkoituksiin.

Perustelu

Komissiolla on oltava käytettävissään asianmukainen summa teknistä apua varten, mutta 
määrä on pidettävä kohtuullisena.

Tarkistus 9
8 artiklan 5 kohta

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

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

Perustelu

Kyseiset toimielimet arvioivat itse, miten tärkeitä yksittäiset tulokset ovat.

Tarkistus 10
9 a artikla

9 a artikla
Hakumenettely

1. Komissio kehittää yksinkertaisen ja 
epäbyrokraattisen hakumenettelyn, jossa 
osallistujilla on mahdollisuus antaa ensin 
enintään kaksisivuisessa standardoidussa 
hakemuksessa hankkeen tukikelpoisuus 
käsiteltäväksi ennen yksityiskohtaisten 
hakemusasiakirjojen esittämistä
(jäljempänä: 'yksinkertaistettu 
hakumenettely').
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2. Komissiolla on yksinkertaistetussa 
hakumenettelyssä kuusi viikkoa aikaa 
lausunnon antamiseen yksinkertaistetun 
hakemuksen jättämisestä.
3. Osallistujia, jotka laativat heti täydelliset 
asiakirjat, ei voi ohjata yksinkertaistettuun 
hakumenettelyyn.
4. Komissio antaa yksinkertaistetussa 
hakumenettelyssä kahden kuukauden 
lisäajan yksityiskohtaisten ja täydellisten 
asiakirjojen esittämiseen, jotta erityisesti 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
mahdollisuus osallistua ilman suurta 
hallinnollista työmäärää Euroopan 
unionin tukiohjelmiin. 
5. Tämä menettely koskee koko 
puiteohjelman kaikkia osaohjelmia aina, 
kun komissio myöntää tukia suoraan. Sitä 
ei sovelleta 16, 17 ja 18 artiklassa 
tarkoitettujen rahoitusvälineiden 
yhteydessä.

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

Tarkistus 11
10 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) suotuisan ympäristön luomista pk-
yritysten yhteistyölle; 

(b) suotuisan ympäristön luomista pk-
yritysten yhteistyölle erityisesti 
rajatylittävän yhteistyön alalla; 

Perustelu
Pk-yritysten rajatylittävää yhteistyötä olisi tuettava.

Tarkistus 12
10 artiklan 2 kohdan e alakohta

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

(e) yrityksiin ja innovointiin liittyviä 
taloudellisia ja hallinnollisia uudistuksia, ja 
erityisesti pk-yritysten toiminnan
byrokraattisten esteiden poistamista.
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Perustelu

Byrokratian purkaminen on välttämätöntä kilpailukyvyn kannalta.

Tarkistus 13
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, innovointitoimien 
kehittämiseen, ekoinnovointi mukaan 
luettuna, ja yritysten toiminnan 
kansainvälistämiseen suuntautuvia 
sijoituksia varten:

Perustelu

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

Tarkistus 14
14 artiklan c alakohta

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

(c) tuetaan toimintalinjojen kehittämistä ja 
yhteistyötä toimijoiden välillä.

Perustelu

Tarkoitus ei ole tukea neuvontapalveluja eikä konsulttiyrityksiä, vaan innovointiin painottuvia 
yrityksiä.

Tarkistus 15
15 artiklan johdantokappale

Seuraavat osa-alueet voivat kuulua 
toimeen, jonka kohteena ovat yrityksiin ja 
innovointiin liittyvät taloudelliset ja 

Yrityksiin ja innovointiin liittyvien 
taloudellisten ja hallinnollisten 
uudistusten on johdettava pk-yritysten 
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hallinnolliset uudistukset: toiminnan byrokraattisten esteiden 
purkamiseen ja näiden yritysten 
rakenteiden parantamiseen. Kun tämä 
ehto on täyttynyt, voidaan ottaa huomioon 
myös seuraavat toimet: 

Perustelu

Talous- ja hallintouudistuksien edistämisellä on aina pyrittävä kilpailukyvyn parantamiseen.

Tarkistus 16
16 artiklan 1 kohta

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

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

Perustelu

Näin vahvistetaan sisämarkkinoilla toimivien yritysten kilpailu- ja innovointikykyä.

Tarkistus 17
17 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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

Ensimmäinen osajärjestelmä eli GIF1 
kattaa alkuvaiheen (siemen- ja 
käynnistysvaiheen) sijoitukset. Se sijoittaa 
varoja erikoistuneisiin 
riskipääomarahastoihin, kuten alkuvaiheen 
rahastoihin, alueellisiin rahastoihin, 
rahastoihin, jotka ovat keskittyneet 
tiettyihin aloihin tai teknologioihin tai 
tutkimukseen ja teknologiseen 
kehittämiseen, sekä yrityshautomoihin 
liittyviin rahastoihin, jotka puolestaan 
tarjoavat pääomaa pk-yrityksille. Se voi 
sijoittaa siemen-, käynnistys- tai 



PR\586132FI.doc 13/28 PE 364.805v01-00

FI

rahastoihin ja sijoitusvälineisiin, joihin 
yksityiset pääomasijoittajat (bisnesenkelit) 
osallistuvat.

teknologiansiirtorahastoihin, jotka ovat 
yksinomaan tai pääsääntöisesti hallitusten 
ja/tai julkisten instituutioiden rahoittamia 
tai jotka tarjoavat kyseisiin rahastoihin 
sijoittaville yksityisille sijoittajille 
etuoikeutetun kohtelun julkisiin 
sijoittajiin nähden edellyttäen, että 
rahastot/järjestelmät toimivat 
markkinaperiaatteiden mukaisesti. Se voi 
myös tehdä yhteissijoituksia sellaisiin 
rahastoihin ja sijoitusvälineisiin, joihin 
yksityiset pääomasijoittajat (bisnesenkelit) 
osallistuvat, sekä teknologian siirtoa 
koskeviin pilottihankkeisiin.

Perustelu

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

GIF1:n olisi toimittava myös teknologian siirron alalla ja keskityttävä pilottihankkeisiin, 
koska alan rahoituskuilua ei voida ylittää kilpailukykyä ja innovointia koskevan ohjelman 
talousarvion avulla.

Tarkistus 18
17 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Rahoitussuunnitelmassa asetetaan 
etusijalle GIF 1 ja siten riskipääoman 
myöntäminen perustamis- ja 
käynnistämisvaihetta varten.

Perustelu

EU:n on kurottava eroa umpeen erityisesti riskipääoman myöntämisen suhteen – samalla on 
odotettavissa huomattavia vipuvaikutuksia.

Tarkistus 19
18 artiklan 2 kohdan 4 alakohta

Neljäs osajärjestelmä, d) pk-
yrityslainasalkkujen arvopaperistaminen, 
on järjestelmä, jonka tavoitteena on saada 

Neljäs osajärjestelmä, d) pk-
yrityslainasalkkujen arvopaperistaminen, 
on järjestelmä, jonka tavoitteena on saada 
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pk-yritysten käyttöön lisää velkarahoitusta 
osajärjestelmän piiriin kuuluvien 
rahoituslaitosten kanssa tehtyjen 
asianmukaisten riskinjakojärjestelyjen 
mukaisesti. Kyseisille transaktioille 
myönnettävän tuen ehtona on se, että 
alullepanijoina toimivat laitokset 
myöntävät merkittävän osan käyttöön 
saadun pääoman perusteella syntyvästä 
likviditeetistä uusina luottoina pk-
yrityksille kohtuullisen ajan kuluessa. 

pk-yritysten käyttöön lisää velkarahoitusta 
osajärjestelmän piiriin kuuluvien 
rahoituslaitosten kanssa tehtyjen 
asianmukaisten riskinjakojärjestelyjen 
mukaisesti. Kyseisille transaktioille 
myönnettävän tuen ehtona on se, että 
alullepanijoina toimivat laitokset 
myöntävät merkittävän osan käyttöön 
saadun pääoman perusteella syntyvästä 
likviditeetistä uusina luottoina pk-
yrityksille kohtuullisen ajan kuluessa. 
Tämän uuden luotonannon suuruus on 
mitoitettava vastaamaan taattua 
salkkuriskiä, ja siitä sekä luottoajasta 
neuvotellaan erikseen kunkin 
alullepanijana toimivan laitoksen kanssa.

Perustelu

Julkisin varoin tapahtuvan arvopaperistamisen edistämisellä pyritään lisäämään pk-yritysten 
luototusta. Tällöin alullepanijoina toimivien laitosten on myönnettävä osa syntyvästä 
likviditeetistä uusina luottoina pk-yrityksille. Asianmukaisena vertailukohtana voisi olla 
salkkuriski, joka katettaisiin kulloisenkin arvopaperistetun etuoikeusluokan vakuudella.
Luotonannon määrä ja luottoaika on vahvistettava erikseen kutakin alullepanevaa laitosta 
varten sen tilanteen ja tosiasiallisen luottopyynnön mukaisesti.

Tarkistus 20
18 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Pien- ja mikroluottojen myöntäminen 
asetetaan pk-yritysten 
takausjärjestelmässä etusijalle 2 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

Perustelu

Etenkin pien- ja mikroluottoja myöntämällä voidaan saada aikaan erityisen hyviä 
vipuvaikutuksia, jotka on hyödynnettävä.

Tarkistus 21
19 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta

(a) parantaa sijoitus- ja teknologia-alan 
asiantuntemusta rahastoissa, jotka 
sijoittavat innovatiivisiin pk-yrityksiin tai 

(a) parantaa sijoitus- ja teknologia-alan 
asiantuntemusta rahastoissa tai pankeissa, 
jotka sijoittavat innovatiivisiin pk-
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pk-yrityksiin, joilla on kasvupotentiaalia; yrityksiin tai pk-yrityksiin, joilla on 
kasvupotentiaalia;

Perustelu

Pankkijärjestelmät eivät ole aina kehittyneet riittävän hyvin, ja tällöin on otettava mukaan 
pankkeja, joilla ei ole vielä kokemusta tällaisista rahastoista.

Tarkistus 22
20 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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

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

(-a) sellaisten keskitettyjen 
palvelupisteiden perustaminen koko 
puiteohjelmaa varten, joista mahdolliset 
hakijat voivat saada kattavaa opastusta 
puiteohjelman tukimahdollisuuksista ja 
muista tukimahdollisuuksista ja joista 
heidät voidaan ohjata asianmukaisen 
yhteyshenkilön puoleen; suurin osa 
tämän artiklan mukaisiin toimiin 
kanavoitavasta tuesta on kohdennettava 
tähän tarkoitukseen;

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

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

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

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

(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;
(c a) yhteistyöpalvelut, joissa parannetaan 
pk-yritysten kilpailu- ja innovointikyvyn
edistämistä parannetaan edistäjien 
välisellä vaihtotoiminnalla. 

Perustelu

Pk-yritysten ja muiden hakijoiden on voitava saada kaikki puiteohjelmaa koskevat tiedot 
yhdeltä luukulta.
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Edistäjien välinen yhteistyö on ratkaisevaa pk-yritysten kilpailu- ja innovointikykyä koskevien 
synergiavaikutusten tuottamiseksi.

Tarkistus 23
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, c ja c a
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.

Perustelu

Jo kertyneet kokemukset olisi käytettävä hyväksi.

Tarkistus 24
20 a artikla (uusi)

20 a artikla
Verkostojen laatu

Komissio vahvistaa verkostojen laadun 
varmentaakseen tiukkoja edellytyksiä 
verkostojen muodostamiselle. Tällöin on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
neuvonnan laadukkuuteen.

Perustelu

Tärkeä toimi laadun varmentamisen kannalta. Neuvonnan on oltava selvästi laadukkaampaa 
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kuin mihin nykyiset eurotiedotuskeskukset (EIC) ja innovaatiokeskukset (IRC) ovat kyenneet.

Tarkistus 25
21 artiklan 2 kohta

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

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

(a) yksittäisten ohjelmien hallinnoinnista 
vastaavat kansalliset tai alemman tason 
viranomaiset; ja

(a) yksittäisten ohjelmien hallinnoinnista 
vastaavat kansalliset tai alemman tason 
viranomaiset; 

(b) ryhmässä on mukana vähintään kolme 
osallistujamaata; ja

(b) osallistujat tulevat vähintään kahdesta 
osallistujamaasta; ja

(c) ohjelmia koordinoidaan tai niitä 
hallinnoidaan yhdessä.

(c) ohjelmia koordinoidaan tai niitä 
hallinnoidaan yhdessä.

Perustelu

Yksinkertaisempi ja selkeämpi ilmaus; tukivarojen saatavuutta on yksinkertaistettava.

Tarkistus 26
23 artikla, otsikko

Viranomaisten välinen kummitoiminta 
kansallisella ja alueellisella tasolla

Viranomaisten tai valtiosta 
riippumattomien järjestöjen välinen 
kummitoiminta kansallisella ja alueellisella 
tasolla

Perustelu

On syytä kattaa sekä yritysten että niiden järjestöjen välinen yhteistyö.

Tarkistus 27
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 

1. Hallinnollisen yhteistyön 
kohdentamiseksi voidaan perustaa 
viranomaisten tai valtiosta 
riippumattomien järjestöjen välisten 
kummitoimintahankkeita kansallisille 
yhteyspisteille osoitettujen 
ehdotuspyyntöjen perusteella. 
Yhteyspisteet voivat nimetä johtavan 
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kansallisten tai alueellisten viranomaisten 
kanssa.

asiantuntijan tai asiantuntijaryhmän 
yhteisymmärryksessä asianomaisten 
kansallisten tai alueellisten viranomaisten 
kanssa.

Perustelu

On syytä kattaa sekä yritysten että niiden järjestöjen välinen yhteistyö.

Tarkistus 28
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 
tai valtiosta riippumattomille järjestöille 
avustuksen.

Perustelu

On syytä kattaa sekä yritysten että niiden järjestöjen välinen yhteistyö.

Tarkistus 29
23 artiklan 3 kohta

3. Kummitoimintahankkeet voivat saada 
apua komission keskustukipalveluilta.

3. Tukea saavat viranomaiset tai valtiosta 
riippumattomat järjestöt ovat velvollisia 
pyrkimään pk-yritysten toiminnan 
byrokraattisten esteiden purkamiseen ja 
näiden yritysten toimintaedellytysten 
parantamiseen. Viranomaisten tai 
valtiosta riippumattomien järjestöjen on 
osoitettava hakemuksessaan, millä tavoin 
ne aikovat pyrkiä tähän tavoitteeseen.

Perustelu

Innovointeja on määrä edistää yritystoiminnan saralla, joten määrärahoja olisi rajattava 
vastaavasti. Tätä voidaan tukea yritysten ja niiden järjestöjen yhteistyöllä.

Ohjelman tavoitteet on syytä pitää sekä viranomaisten että valtiosta riippumattomien 
järjestöjen mielessä.

Tarkistus 30
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24 artiklan 1 kohdan johdantokappale

Komissio voi toteuttaa seuraavat 
toimenpiteet:

Komissio toteuttaa säännöllisesti seuraavat 
toimenpiteet: 

Perustelu

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

Tarkistus 31
24 artiklan b alakohta

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 32
25 artiklan 1 a alakohta (uusi)

Tavoitteet ja painopisteet on määriteltävä 
siten, että on mahdollista mukautua 
tulevaan kehitykseen ja uuteen 
painopisteasetteluun. Säännöt ja ehdot 
laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa ja 
niiden on oltava kaikille asianosaisille 
avoimia, helposti ymmärrettäviä ja 
kaikkien noudatettavissa.

Perustelu

Vain joustavalla ohjelmalla varmistetaan talousarviomäärärahojen optimaalinen käyttö 
suhteellisen pitkällä seitsemän vuoden aikavälillä. On oltava mahdollista kohdistaa 
rahoitusvälineet toisiin käyttötarkoituksiin, jos kehitys sitä edellyttää. Ehtojen on oltava 
realistisia ja kaikille asianosaisille avoimia. Näin helpotetaan menestyksellistä 
hakemustentekoa ja rahoitusvälineen hyödyntämistä.
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Tarkistus 33
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 tarkoitetuista toimista 
kohdennetaan vain vähäisempi osa 
sellaisiin edistämis- ja tiedotustoimiin, 
joissa käsitellään tieto- ja 
viestintätekniikan kansalaisille ja 
yrityksille tarjoamia mahdollisuuksia ja 
etuja, kun taas suurempi osa on 
kohdennettava suoraan pk-yritysten 
innovointi- ja kilpailukyvyn hyväksi. 

Perustelu

Valistaminen on toissijaista itse innovointiin verrattuna.

Tarkistus 34
30 artiklan 2 a kohta (uusi)

Tällä osaohjelmalla on määrä ennen 
kaikkea lujittaa pk-yritysten 
kilpailukykyä. Enin osa IKT-osaohjelman 
määrärahoista kohdennetaan tähän 
tarkoitukseen.

Perustelu

Pk-yritykset ovat todellisia kilpailukyvyn ja innovoinnin edistäjiä. Tämän vuoksi ohjelman 
täytäntöönpano olisi uskottava lähinnä niille.

Tarkistus 35
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.

Perustelu
Kun kaikkien avustusten määrä on sama 50 prosenttia kustannuksista, voidaan tukea 
ohjelman asianmukaista toteutusta osallistujien oman edun mukaisesti. Kustannusten 
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korvaaminen kokonaan kannustaa käyttämään väärin julkisia varoja.

Tarkistus 36
31 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

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

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

Perustelu

Kun kaikkien avustusten määrä on sama 50 prosenttia kustannuksista, voidaan tukea 
ohjelman asianmukaista toteutusta osallistujien oman edun mukaisesti

Tarkistus 37
33 artiklan johdantokappale

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

Edellyttäen, että pk-yritysten kilpailu- ja 
innovointikyvylle koitunut suora hyöty 
voidaan todentaa, toimintalinjojen
analysointia, kehittämistä ja koordinointia 
osallistujamaiden kanssa tuetaan seuraavin 
toimin:

Perustelu

Kilpailu- ja innovointikykyä koskevan ohjelman on hyödynnettävä ensisijaisesti pk-yritysten 
kilpailu- ja innovointikykyä.

Tarkistus 38
34 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

1. Edellyttäen, että pk-yritysten kilpailu-
ja innovointikyvylle koitunut suora hyöty 
voidaan todentaa, ohjelman toteuttamisen 
edistämiseksi ja tulevien toimien 
valmistelun tukemiseksi toteutetaan 
seuraavia toimia: 



PE 364.805v01-00 22/28 PR\586132FI.doc

FI

Perustelu

Kilpailu- ja innovointikykyä koskevan ohjelman on hyödynnettävä ensisijaisesti pk-yritysten 
kilpailu- ja innovointikykyä.

Tarkistus 39
36 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tavoitteet ja painopisteet on määriteltävä 
siten, että on mahdollista mukautua 
tulevaan kehitykseen ja uuteen 
painopisteasetteluun. Säännöt ja ehdot 
laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa ja 
niiden on oltava kaikille asianosaisille 
avoimia, helposti ymmärrettäviä ja 
kaikkien noudatettavissa.

Tarkistus 40
III luku, otsikko

Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma Älykäs energiahuolto ja teknologia
Euroopassa -ohjelma

Perustelu

Otsikon muutos selventää teknologian merkitystä osaohjelmien kannalta.

Tarkistus 41
37 artiklan 2 kohdan b alakohta

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

(b) edistetään uusien, uusiutuvien ja 
nykyisten energialähteiden käyttöä ja 
tuetaan energiansaannin 
monipuolistamista; nykyisiä 
energialähteitä tuetaan ainoastaan siinä 
tapauksessa, että tämä parantaa 
ympäristön laatua tai energiankäytön 
tehokkuutta; 

Perustelu

Kaikkien nykyisten energialähteiden ulkopuolelle sulkemisella sivuutettaisiin mahdollisuudet 
saada tehokkuus- tai ympäristöetuja tässäkin yhteydessä.



PR\586132FI.doc 23/28 PE 364.805v01-00

FI

Tarkistus 42
38 artiklan b alakohta

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

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

Perustelu

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.

Tarkistus 43
39 artiklan b alakohta

(b) tuetaan lainsäädäntötoimenpiteiden 
valmistelua ja täytäntöönpanoa.

(b) tuetaan lainsäädäntötoimenpiteiden 
valmistelua ja täytäntöönpanoa, jos ne 
parantavat kilpailukykyä tai edistävät 
innovointia luomatta kuitenkaan uusia 
esteitä energia-alan yrityksille.

Perustelu

Lainsäädäntötoimien tukemisen on oltava toissijaista kilpailu- ja innovointikykyä koskevan 
päätöksen yleisiin tavoitteisiin verrattuna.

Tarkistus 44
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40 artiklan a alakohta

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

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

Perustelu

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.

Tarkistus 45
40 artiklan b alakohta

(b) integroidaan uusia ja uusiutuvia 
energialähteitä paikallisympäristöön ja 
energiajärjestelmiin; 

(b) integroidaan uusia, uusiutuvia ja 
nykyisiä energialähteitä 
paikallisympäristöön ja 
energiajärjestelmiin; 

Perustelu

Energiapaletin yksittäisiä osia valittaessa olisi kuitenkin otettava huomioon energialähteet, 
joilla jo nyt edistetään Kioton tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 46
45 artiklan 1 a alakohta (uusi)

Säännöt, määräykset ja ehdot laaditaan
yhdessä sidosryhmien kanssa ja niiden on 
oltava kaikille asiaosaisille avoimia, 
helposti ymmärrettäviä ja kaikkien 
noudatettavissa.

Perustelu

Selvät ja avoimet säännöt, määräykset ja ehdot hyödyttävät sidosryhmiä, jotka voivat siten 
jättää laadukkaita ja todennäköisesti tuloksekkaita ehdotuksia.

Tarkistus 47
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46 a artikla (uusi)

46 a artikla
Puiteohjelman strateginen hallinta
Komissio ja 46 artiklassa tarkoitettu 
yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman 
hallintokomitea (EIPC) huolehtivat 
puiteohjelman strategisesta hallinnasta. 
Tämä kattaa erityisesti ohjaamisen sekä 
tarvittaessa määrärahojen uudelleen 
kohdentamisen ja tukimahdollisuuksien 
painopisteasettelun.

Perustelu

Yritystoimintaa koskevalla komission pääosastolla on suorin yhteys kilpailu- ja 
innovointikyvyn todellisiin edistäjiin eli pk-yrityksiin. Siksi yritystoimintaa koskevan 
pääosaston olisi omaksuttava johtava asema.

Tarkistus 48
Liite II, osa 1, D a alakohta (uusi)

D a Rahoitusvälineiden määrärahojen 
kohdentaminen
Pk-yrityksille tarkoitettujen 
rahoitusvälineiden ohjeelliset 
budjettimäärärahat jakautuvat 
seuraavasti: vähintään 65 prosenttia 
kasvavien ja innovatiivisten pk-yritysten 
rahoitustukeen (GIF), joka jaetaan tasan 
GIF 1:een ja GIF 2:een, ja enintään 
35 prosenttia pk-yritysten 
takausjärjestelmään (SMEG).

Perustelu

Pk-yritysten tukeminen niiden pyrkiessä hankkimaan Euroopassa järjestettäviä julkisesti 
kilpailutettavia toimeksiantoja lisää niiden mahdollisuuksia tehdä enemmän kauppoja ja 
edistää kilpailukykyä ja Euroopan sisämarkkinoiden hyödyntämistä.

Tarkistus 79
Liite II, 2 C kohta, GIF 1

GIF 1 sijoittaa välittäjänä toimiviin 
riskipääomarahastoihin, jotka sijoittavat 

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

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

Perustelu

Monivuotisiin ohjelmiin sisältyneiden EIR:n yritysten perustamisohjelmien eli GIF1:n 
edeltäjien käyttö osoittautui riittämättömäksi. Syynä oli puute yksityisistä investoijista, joiden 
piti asettaa käyttöön 50 prosenttia pääomasta. Toisin kuin monivuotisissa ohjelmissa olisi 
kilpailu- ja innovointikykyä koskevassa puitepäätöksessä kokeiltava ohjelman avaamista 
julkisille sijoittajille, kuten ehdotettiin komission tekstissä, ja otettava mukaan 
mahdollisimman paljon yksityisiä sijoittajia, jotta GIF1:n hyödyntäminen tehostuu.
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Tarkistus 50
Liite III, a alakohta, 7 a luetelmakohta (uusi)

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

Perustelu

Pk-yritysten tukeminen niiden pyrkiessä hankkimaan Euroopassa järjestettäviä julkisesti 
kilpailutettavia toimeksiantoja lisää niiden mahdollisuuksia tehdä enemmän kauppoja ja 
edistää kilpailukykyä ja Euroopan sisämarkkinoiden hyödyntämistä.

Tarkistus 51
Liite III, c alakohta, 2 luetelmakohta

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

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

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

Tarkistus 52
Liite III, c a alakohta (uusi)

c a. pk-yritysten parempaan edistämiseen 
tähtäävä vaihtotoiminta
- kerätään, arvioidaan ja siirretään 
tietokoneavusteisesti ja verkkoa 
hyödyntäen tietämystä ja ajatuksia pk-
yritysten rahallisesta tukemisesta ja 
niiden edistämisestä muilla tavoin mm. 
yhteisön varoja käyttämällä pyrkien 
kehittämään innovoivia välineitä ja pk-
yritysten edistämiseen soveltuvia malleja.

Perustelu

Seurausta 20 artiklan 2 kohdan c a alakohtaan tehdystä tarkistuksesta.
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PERUSTELUT

Esittelijän tärkeimpänä tavoitteena on jäsentää ohjelman rakennetta mahdollisten hakijoiden 
ja siten ohjelmasta suoraan hyötyvien kannalta. Tässä yhteydessä on syytä mainita kaksi 
päätekijää. Mahdollisen hakijan on ensinnäkin voitava jo ennen hakemusten jättämistä 
hankkia riittävästi tietoja kilpailukyky- ja innovointipolitiikan tukimahdollisuuksista, ja 
käynnistää sen jälkeen hakuprosessi siten, että asiointipiste pysyy mahdollisuuksien mukaan 
samana. Tämä voidaan toteuttaa ainoastaan soveltamalla kilpailukyky- ja 
innovointipolitiikassa keskitetyn palvelupisteen mallia. Esittelijä pitää erityisen myönteisenä, 
että komissio aikoo perustaa ohjelmaviraston kilpailukyky- ja innovointipolitiikkaa varten, ja 
hän pyytää parlamenttia suomaan hankkeelle poliittisen tukensa. Ohjelmavirastolla olisi siten 
oltava vastaavat resurssit, että se voi täyttää hakijoiden monipuoliset tarpeet jo ennen 
varsinaista hakuprosessia.

Toisena vaatimuksena on hakuprosessin radikaali yksinkertaistaminen. Jo aiemmin noudatettu 
kahden vaiheen ohjelma soveltuu pitkälti myös kilpailukyky- ja innovointipolitiikkaan ja se 
alentaisi selvästi pk-yritysten osallistumiskynnystä. Näin varmistettaisiin useiden uusien 
innovatiivisten yritysten osallistuminen.

Tiedotus- ja viestintätekniikan osaohjelman kannalta on erittäin tärkeää, että painopiste 
siirretään viranomaisista innovointien todellisiin edistäjiin eli pk-yrityksiin. Esittelijä 
myöntää, että hallintorakenteiden muodostavat tärkeän elementin, joka on ratkaiseva pk-
yritysten innovointikyvyn kannalta. Tämä ei saa kuitenkaan tarkoittaa tuen rajaamista tässä 
yhteydessä pelkästään viranomaisiin.

Esittelijä kannattaa myös älykäs energiahuolto -käsitteen laajentamista. Otsakkeen 
laajentaminen "teknologialla" osoittaa, että Euroopan on pyrittävä energiatehokkuuteen ja 
kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan erityisesti kehittämällä teknologiaan perustuvia 
ratkaisuja, jos tavoitteena on parantaa kilpailu- ja innovointikykyä.

Erityisen tärkeää on tässä yhteydessä jo käytössä olevat energiamuodot, jotka voivat olla 
tehokkuus- ja ympäristötavoitteiden kannalta riittäviä. Erityisesti tällaisissa tapauksissa 
voidaan jo vähäisellä panostuksella päästä ällistyttäviin tuloksiin kestävään energiahuoltoon ja 
energiatehokkuuden lisäämiseen pyrittäessä.

Lopuksi on todettava, että kilpailu- ja innovointikykyä koskeva puitepäätös on EU:n 
innovointipolitiikan kulmakivi, jonka resurssit ovat kuitenkin erittäin vähäiset: 4,2 miljardia 
euroa seitsemän vuoden ajalle 25 jäsenvaltiota varten. Toisaalta meidän on miellettävä 
puitepäätös katalysaattoriksi, joka voi käynnistää innovointiprosesseja muissakin ohjelmissa 
(aluetuki, maatalousmarkkinat, liikenne jne.).


