13.1.2016

A8-0371/11

Ändringsförslag 11
Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Henna Virkkunen, Philippe Juvin
för PPE-gruppen
Betänkande
Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden
(2015/2147(INI))

A8-0371/2015

Förslag till resolution
Punkt 125
Förslag till resolution

Ändringsförslag

125. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen och medlemsstaterna att
förnya deras åtagande till Europa 2020strategins forsknings- och innovationsmål
som byggstenar i en konkurrenskraftig
digital inre marknad, för ekonomisk
tillväxt och sysselsättningsskapande, med
en övergripande strategi för öppen
forskning, öppen innovation, öppna data
och kunskapsöverföring. Parlamentet anser
att detta bör innebära ett omarbetat
regelverk för text- och datautvinning i
forskningssyfte, ökad användning av
programvara med fri och öppen källa,
särskilt i utbildningsinstitutioner och
offentliga förvaltningar, samt enklare
tillgång för små och medelstora företag och
nystartade företag till finansiering från
Horisont 2020 som är anpassad till de korta
innovationscyklerna inom IKT-området.
Parlamentet betonar i detta avseende att
samtliga relevanta initiativ är viktiga, från
offentlig-privata partnerskap och
innovationskluster till europeisk teknik och
teknikparker, särskilt i de minst
industrialiserade regionerna, och
acceleratorprogram för nystartade företag,
gemensamma teknikplattformar och
möjlighet att få licenser för
standardessentiella patent inom gränserna
för EU:s konkurrenslag, enligt FRANDvillkor för licenser, för att upprätthålla
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incitamenten för forskning och
standardisering samt främja innovation.

incitamenten för forskning och
standardisering samt främja innovation.
Or. en
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