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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 1
17 nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į (išbraukta) 2006 m. „Inovacijų rezultatų lyginamąją analizę“, kuri 
nedviprasmiškai rodo, kad šioje srityje Jungtinės Amerikos Valstijos ir Japonija ir 
toliau lenkia ES,

Or. el

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 2
19a (nauja) nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 12 d. rezoliuciją dėl būsimos Europos patentų 
politikos1,

Or. en

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0416.
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Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 3
19a (nauja) nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. spalio 12 d. rezoliuciją dėl būsimos Europos patentų 
politikos1,

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 4
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi siekiant sukurti pažangią žinių visuomenę, vadovaujantis Lisabonos 
strategija, Europa ne tik privalo įgyti stiprių gebėjimų kaupti, absorbuoti, asimiliuoti 
ir visuomenei bei pramonės sektoriui perduoti naujas žinias ir įgūdžius (MTTP), bet 
ir daryti pažangą naujovių diegimo srityje, kitaip tariant, sugebėti mokslines ir 
technologines žinias paversti ištekliais ir socialine gerove,

Or. es

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 5
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi Europos Sąjungoje (išbraukta) mokslinių tyrimų centrų surinktos įvairių 
mokslo sričių specialios žinios nepakankamai panaudojamos,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 6
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi paramos naujovių diegimui srityje aplinka nėra konkurencinga, visiems 

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0416.
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naujovių diegimo veiklos dalyviams, tarp jų – mažosioms naujoves diegiančioms 
įmonėms ir technologinių naujovių centrams, trūksta vienodų, skaidrių ir sąžiningų 
sąlygų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 7
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi pagrindinis naujovių tikslas – stiprinti ES konkurencingumą ir gerinti jos 
piliečių gyvenimo kokybę bei tuo pat metu užtikrinti, kad ekonomikos augimas 
atitiktų aplinkos apsaugos ir socialinės sanglaudos siekius,

Or. es

Pakeitimą pateikė Sharon Bowles

Pakeitimas 8
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi naujovės yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis stiprinti ES konkurencingumą, 
spartinti ekonomikos augimą ir suteikti jos piliečiams geresnę gyvenimo kokybę,

Or. en

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 9
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi regionai ir vietos bendruomenės turėtų apsibrėžti konkrečius tikslus 
novatoriškiems sprendimams įgyvendinti, kad pagerintų piliečių gyvenimo kokybę, 
atsižvelgdami į pridėtinę vertę, kurios suteikia tikslus žmogiškųjų ir gamtinių 
išteklių pažinimas, 

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 10
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi tobulumo principas, kuris gali būti taikomas tik remiant svarbiausius 
mokslinius tyrimus, trukdo vykti sveikai konkurencijai paramos naujovių diegimui 
srityje ir neleidžia smulkiems subjektams (naujoves diegiančioms įmonėms, 
technologijų ir naujovių centrams, mokslinių tyrimų centrams) pasinaudoti 
paramos programomis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 11
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi keletas ekonominių tyrimų parodė, kad naujovių diegimas ir našumas yra 
tiesiogiai susiję,

Or. es

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 12
Cb konstatuojamoji dalis (nauja)

Cb. kadangi pripažįstama, kad naujovių diegimas yra vienas pažangiausių socialinės ir 
ekonominės plėtros veiksnių, ypač vietos lygmeniu,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 13
Cb konstatuojamoji dalis (nauja)

Cb. kadangi naujovės suteikia galimybę išlaikyti tradicinius sektorius,

Or. es
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 14
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi naujovės atlieka tam tikrą vaidmenį kuriant ES valstybių narių socialinius 
modelius, ypač jos padeda stipriai pagerinti darbo sąlygas,

Or. es

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 15
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi naujovės gali prisidėti prie socialinių grupių, pvz., neįgaliųjų, integracijos,

Or. es

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 16
E konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 17
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi ES prekių, paslaugų ir procesų sektorių naujovių potencialas panaudojamas 
nepakankamai,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 18
F konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 19
H konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sharon Bowles, Toine Manders

Pakeitimas 20
H konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 21
H konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sharon Bowles, Toine Manders

Pakeitimas 22
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi Bendrija yra Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narė, ji privalo laikytis 
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PPO Susitarimo dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba 
(TRIPS) 27 straipsnio, pagal kurį, suteikiant išradimų patentus, draudžiama 
diskriminacija tarp technologijų sričių,

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 23
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi dabartinė (išbraukta) patentų sistema nesudaro galimybių atsižvelgti į tam 
tikrų sektorių poreikius, o smarkiai augant išduodamų patentų skaičiui, didėja ginčų 
pavojus ir stabdomos naujovės,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 24
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi naujovės turėtų būti neatskiriama mūsų švietimo programų visais mokymo 
lygmenimis dalis,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 25
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi švietimas, įskaitant tarpdisciplininį mokymą, apimantį sritis, susijusias su 
tradicinėmis žiniomis, yra naujovių diegimo sąlyga,

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Miloslav Ransdorf

Pakeitimas 26
Ka konstatuojamoji dalis (nauja)

Ka. kadangi žinios, moksliniai tyrimai ir naujovės yra skirti tam, kad padėtų žmonėms 
prisitaikyti prie visą gyvenimą nuolat besikeičiančio pasaulio, kuriame vyksta 
globalizacija, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 27
L konstatuojamoji dalis

L. kadangi Europos naujosios kartos gaminių ir paslaugų plėtros pirmojo etapo kokybės 
standartų ir taisyklių įvedimas gali būti naujovių šaltinis,

Or. de

Pakeitimą pateikė Miloslav Ransdorf

Pakeitimas 28
Ma konstatuojamoji dalis (nauja)

Ma. kadangi kuo anksčiau naujovės įdiegiamos į gamybos ciklą, tuo didesnę naudą jos 
duoda žinių ekonomikai ir tuo didesnių socialinių bei aplinkos apsaugos srities 
pranašumų jos turi,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 29
Ma konstatuojamoji dalis (nauja)

Ma. kadangi naujovės apibrėžtis, pateikta EBPO „Oslo vadove“, buvo labai plačiai 
aiškinama ir ši apibrėžtis tampa tipine sąvoka, vartojama Europos institucijų 
kalboje,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 30
Mb konstatuojamoji dalis (nauja)

Mb. kadangi CO2  dujų išmetimo Europoje mažinimas laikomas prioritetu ir naujovių 
galimybės, kuriomis grindžiama ši rezoliucija, turi būti visiškai išnaudotos, siekiant 
kompensuoti CO2  dujų išmetimo mažinimo sukeltus ekonominius ir socialinius 
padarinius,

Or. de

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 31
1 dalis (nauja)

-1. pažymi, kad ne visos ES šalys yra pasiekusios tą patį lygį, kai kalbama apie žinių 
visuomenės, ypač naujovių, rodiklius;

Or. es

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 32
1a dalis (nauja)

-1a. ragina Komisiją ir valstybes nares vykdyti griežtą, nuoseklią politiką, kuria būtų 
siekiama konvergencijos naujovių srityje ir kuri leistų sumažinti skirtumus tarp 
valstybių narių,

Or. es

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 33
1a dalis (nauja)

1a. pažymi, kad kuriant paramos naujovėms politiką labai svarbu visą dėmesį sutelkti į 
naujoves platesne prasme, kad ši politika apimtų ir paslaugų sektorių, įskaitant 
turizmą, ir netechnologines naujoves, kitaip tariant naujoves rinkodaros ir darbo 
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organizavimo srityse;

Or. es

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 34
2 dalis

2. pažymi, kad mažosios ir vidutinės įmonės atlieka ypatingą vaidmenį įgyvendinant 
naujoviškus sprendimus ir kad naujas valstybės pagalbos MTTP modelis leidžia MVĮ 
taikyti konkrečias naujovių diegimo veiklos rėmimo priemones, jos gali lengvai 
pasinaudoti struktūriniais fondais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 35
2 dalis

2. pažymi, kad nors mažosios ir vidutinės įmonės atlieka ypatingą vaidmenį 
įgyvendinant naujoviškus sprendimus, įskaitant žemųjų ir vidutinių technologijų 
sektorius, trūksta sistemingos visuomenės paramos ir skaidrių sąlygų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 36
2 dalis

2. pažymi, kad mažosios ir vidutinės įmonės, grupės ir organizacijų, įmonių, 
universitetų bei mokslinių tyrimų centrų bendradarbiavimo institucijos atlieka 
ypatingą vaidmenį įgyvendinant naujoviškus sprendimus;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 37
2a dalis (nauja)

2a. ragina valstybes nares atgaivinti Europos verslo subjektus bei jų galimybes diegti 
naujoves, supaprastinti biurokratines procedūras ir taip pagerinti reglamentavimo 
kokybę bei kartu sumažinti administracinę naštą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 38
2a dalis (nauja)

2a. džiaugiasi, kad buvo priimta platesnė naujovių strategija mažosioms ir labai 
mažoms įmonėms, kurių galimybės diegti naujoves, ypač žemųjų ir vidutinių 
technologijų lygmeniu, iki šiol nebuvo pakankamai pripažįstamos ir išnaudojamos, 
tačiau apgailestauja, kad komunikate nepateikiamos tokioms įmonėms skirtos 
veiklos priemonės; todėl ragina Komisiją ir Tarybą, nustatant dešimt prioritetų,
atsižvelgti į šios strategijos ypatybes bei poreikius, ragina Komisiją, 
bendradarbiaujant su atstovaujančiomis organizacijomis, pateikti Tarybai ir 
Parlamentui konkrečią naujovių plačiąja prasme plėtros tokiose įmonėse, 
neatsižvelgiant į jų veiklos sritį, programą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 39
3 dalis

3. pabrėžia būtinybę į valstybių narių mokymo programas įvesti veiklos, kuria būtų 
siekiama labiau pabrėžti naujoviškų sprendimų, ypač ekologijos srityje, taip pat 
tarpdisciplininių sprendimų autorių svarbą ir vaidmenį;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 40
3 dalis

3. pabrėžia būtinybę į valstybių narių mokymo programas įvesti veiklos sritis ir 
iniciatyvas, kuriomis būtų siekiama skatinti jaunimo susidomėjimą mokslo ir 
technologijų disciplinomis, kurti atviras naujovėms švietimo ir mokymo programas, 
taikyti metodus, kurie padėtų vykdyti mokslinius tyrimus bei siekti pokyčių, ir kartu 
labiau pabrėžti naujoviškų sprendimų, ypač ekologijos srityje, autorių svarbą ir 
vaidmenį;

Or. it

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 41
3 dalis

3. pabrėžia būtinybę į valstybių narių mokymo programas įvesti veiklos, kuria būtų 
siekiama labiau pabrėžti naujoviškų sprendimų (išbraukta) autorių svarbą ir vaidmenį;

Or. de

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 42
3a dalis (nauja)

3a. pažymi, jog tam, kad valstybės narės galėtų sukurti žinių visuomenę Europoje, kuri
naudotųsi Europos naujovėmis, jos privalo padidinti mokymosi visą gyvenimą kursų 
skaičių bei kokybę visoje ES ir skatinti taikyti informacines bei ryšių technologijas 
(IRT);

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 43
3a dalis (nauja)

3a. ragina Komisiją ir valstybes nares kurti švietimo ir kultūros politiką, į kurią būtų 
įtrauktos mokslo, technologijų ir naujovių sritys;
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Or. es

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 44
4 dalis

4. siūlo sukurti technologijų ir mokslo infrastruktūrą, būtiną siekiant esamose tretinio
mokymo įstaigose įdiegti naujoviškų sprendimų, kad būtų užtikrintos (išbraukta)
mokslinių tyrimų centrų plėtros perspektyvos;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 45
4a dalis (nauja)

4a. siūlo valstybėms narėms, kad šios, kurdamos naują ir stiprindamos esamą techninę 
naujovių plėtros infrastruktūrą, t. y. kurdamos naujovių centrus, techninius 
inkubatorius bei mokslinių tyrimų plėtros centrus regionuose, kurie turi 
pakankamai naujovių diegimo ir žinių galimybių, pasinaudotų struktūriniais 
fondais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Miloslav Ransdorf

Pakeitimas 46
4a dalis (nauja)

4a. mano, kad naujovės, kurios grindžiamos kompiuterijos mokslu ir kurioms 
pritaikytas tarpdisciplininis metodas, apimantis kitus mokslus plačiąja prasme, gali 
paspartinti naujos „mokslu grindžiamų naujovių“ eros atėjimą, kartu ir naują 
ekonomikos, aplinkos apsaugos ir socialinės gerovės augimo bangą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 47
4a dalis (nauja)

4a. pabrėžia, kad reikia siekti didesnio veiksmingumo, stipriai sumažinant viešojo 
sektoriaus biurokratiją, – tai pagrindinė priemonė gerinti aplinkai, kurioje veikia 
verslo subjektai bei asmenys, ir būtina  verslo apmokestinimo mažinimo prielaida;

Or. it

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 48
5 dalis

5. ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę taikyti mokesčių lengvatas, kurios 
skatintų įmones daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, vystymąsi ir naujoves;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 49
5 dalis

5. ragina valstybes nares įgyvendinti mokesčių reglamentavimą, kuris paskatintų įmones 
daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, vystymąsi ir naujoves, taip pat, jei reikia, 
struktūriškai peržiūrėti esamus mechanizmus ir lengvatas;

Or. it

Pakeitimą pateikė Sharon Bowles

Pakeitimas 50
5 dalis

5. ragina valstybes nares įgyvendinti mokesčių lengvatas, kurios paskatintų įmones 
daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, vystymąsi ir naujoves;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 51
5a dalis (nauja)

5a. siūlo valstybėms narėms lanksčiai bendradarbiauti, baigiant kurti bendrąją rinką, ir 
siekti politinio susitarimo dėl teisės aktuose įtvirtintų ir kitų priemonių tose srityse, 
kuriose vis dar yra kliūčių, trukdančių laisvam prekių, paslaugų, kapitalo ir darbo 
jėgos judėjimui, neleidžiančių verslo subjektams pasinaudoti investicijomis į 
naujoves;

Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 52
5a dalis (nauja)

5a. rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms įvertinti, kaip kuriama tikrai 
europietiška tolesnio švietimo sistema, kuri padėtų kurti stipresnę Europos darbo 
rinką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 53
5a dalis (nauja)

5a. pabrėžia, kad naujovėms kurti reikalinga atitinkama teritorinė organizacinė 
struktūra, nauji įmonių, mokslinių tyrimų centrų, universitetų (pvz., grupių, 
regionų, platformų) santykių modeliai, ir pažymi, kad organizaciniai procesai gali 
turėti teigiamos įtakos naujovėms;

Or. it

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 54
6 dalis

6. atsižvelgia į teigiamą esamų Europos technologinių platformų (ETP) poveikį ir 
ragina valstybes nares remti šias platformas bei skatinti kurti ETP tinklus, be to, 
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teigiamai vertina Tarybos sprendimą dėl Europos bendrųjų technologinių iniciatyvų 
Europos naujovių diegimo pagrindinėse srityse, kurios įgaus viešosios ir privačiosios 
partnerystės formą

Or. pl

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 55
6a dalis (nauja)

6a. atsižvelgia į tai, kad sukurta Europos mokslinių tyrimų taryba, ir ragina, 
įgyvendinant pasirinktus projektus, naujoves bei jų apimtį vertinti kaip svarbius 
kriterijus mokslinių tyrimų temoms pasirinkti; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 56
6a dalis (nauja)

6a. primygtinai reikalauja įmonių plėtojamų naujovių, ypač organizacinių, ne 
technologinių ir paslaugų, formų įvairovės; visiškai pritaria Konkurencingumo 
tarybos 2006 m. gruodžio 5 d. išvadoms, kuriose Komisija raginama parengti 
politines gaires dėl paslaugų ir ne technologinių naujovių bei į šį procesą visų pirma 
įtraukti konkrečias organizacijas, atstovaujančias mažosioms ir namudinėms 
gamybos įmonėms;  

Or. fr

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 57
7 dalis

7. ragina valstybes nares pagal svarbą nustatyti sritis, kurias jos laiko tinkamiausiomis 
naujovėms diegti taikomųjų mokslinių tyrimų, technologinės bei ne technologinės
veiklos, pvz., vadybos teorijos arba biurokratinės organizacinės struktūros, srityse; 

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 58
7 dalis

7. ragina valstybes nares remti ne tik savo prioritetus, bet ir Europos technologinių 
platformų naujovių diegimo srityje nustatytus prioritetus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 59
8a dalis (nauja) 

8a. ragina valstybes nares naudotis viešosiomis lėšomis, tarp jų – struktūrinių fondų, 
kurti rizikos kapitalo fondams, kaip viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo 
struktūroms, tuose regionuose, kuriuose naujovių diegimo galimybės yra didžiausios 
ir turimas tvirtas žinių pagrindas (naujoves diegiančios įmonės, universitetai, 
kuriami ir esami naujovių centrai, technologiniai inkubatoriai ir pan.);

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 60
8a dalis (nauja) 

8a. mano, kad ekologinės naujovės atlieka svarbų vaidmenį tobulinant tam tikras sritis, 
pvz., energijos veiksmingumo, atsinaujinančių energijos šaltinių ir švarios energijos 
iš fosilijų šaltinių plėtros. Ekologinės naujovės taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį 
stiprinant ES konkurencingumą. Dėl to ekologinėms naujovėms ES naujovių 
politikoje turėtų būti teikiama pirmenybė. Šiuo tikslu ES taip pat turėtų siekti užimti 
„lyderės“ pozicijas;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 61
8a dalis (nauja) 

8a. tačiau pabrėžia, kad dabartinė rizikos kapitalo sistema neatitinka mažųjų ir labai 
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mažų įmonių naujovių, ypač ne technologinių, diegimo finansavimo poreikių; 
ragina Komisiją, Europos investicijų banką ir Europos investicijų fondą nustatyti 
šioms įmonėms bei amatininkams tinkamus finansavimo būdus, tam pritaikant 
rizikos kapitalą arba, jei reikia, sukuriant naujoviškas finansines priemones; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Sharon Bowles

Pakeitimas 62
8a dalis (nauja) 

8a. pabrėžia, kad mažesnių įmonių ir asmenų galimybės pasinaudoti ištekliais yra itin 
svarbios, norint kelti MTTP lygį ir plėtoti naujas technologijas; pažymi, kad būtina 
skatinti ir pradinio etapo finansavimą, ir nuolatinį pakankamos trukmės 
finansavimą, kad produktai būtų įdiegti rinkoje; nurodo, kad, nepavykus to 
padaryti, tokių pastangų ateityje neturėtų būti atsisakyta; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 63
9 dalis

9. ragina valstybes nares ir vietos bendruomenes priimti aplinkai palankių naujoviškų 
sprendimų pagal Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programą ir atkreipia dėmesį 
į galimybę naudotis struktūriniais fondais pagal JEREMIE programą rizikos 
kapitalo fondams kurti bei bendrai regionų ir MVĮ naujovių diegimo veiklai 
skatinti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 64
9 dalis

9. ragina valstybes nares ir regiono bei vietos bendruomenes priimti aplinkai palankių 
naujoviškų sprendimų pagal Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programą ir 
atkreipia dėmesį į mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybę naudotis finansine 
parama, pvz., teikiama pagal programą JEREMIE; ragina Komisiją, valstybes nares ir 
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regioninės valdžios institucijas naudotis atnaujinamais finansinės paramos 
šaltiniais moksliniams tyrimams, kuriuos atliekant daugiausia dėmesio skiriama 
naujovių diegimui, pvz., „naujovių kvito“ sistemai, remti;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 65
9a dalis (nauja) 

9a. atkreipia Komisijos ir valstybių narių dėmesį į tai, kad būsimas Europos 
technologijų institutas (ETI) taip pat sieks investuoti į žinių institucijų ir verslo 
subjektų santykius, todėl visą dėmesį turima sutelkti į technologijų naujoves;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 66
9a dalis (nauja) 

9a. ragina valstybes nares investuoti į novatoriškų technologijų, kurios užtikrintų 
švarios ir saugios energijos tiekimą, kūrimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 67
10 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 68
10 dalis

10. pažymi, kad dideli urbanistiniai centrai dėl gebėjimo koordinuoti bendradarbiavimą 
gali atlikti svarbų vaidmenį rengiant regiono naujovių strategiją ir prireikus juose 
galima įgyvendinti tam tiktų perspektyvių projektų iniciatyvas, pvz., išnaudoti šilumos 
sistemos modernizavimo bei elektros energijos ir šilumos gamybos sistemos 
galimybes ar net imtis kitų iniciatyvų, susijusių su mokslo ir technologijų parkais;

Or. it

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 69
10a dalis (nauja) 

10a. rekomenduoja atsargiai vertinti paramą dirbtinėms mokslo ir verslo subjektų 
grupėms bei technologijų parkams, nes tada, kai suteikiama viešoji finansinė 
parama, svarbiausia yra ilgalaikis mokslinės ir ekonominės sėkmės poveikis;

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 70
11 dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 71
11 dalis

11. konstatuoja, kad kaimo zonose gali būti sudaromos palankios sąlygos vystytis 
naujosios kartos įmonėms, paremtoms biotechnologijų srities moksliniais tyrimais; 
mano, kad kaimo zonų paramos programos privalo sudaryti pagrindinę Europos 
investicijų strategijos dalį;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 72
11 dalis

11. konstatuoja, kad žemės ūkis turi didžiulių naujovių diegimo galimybių ir kad kaimo 
zonose gali būti sudaromos palankios sąlygos vystytis naujosios kartos įmonėms, 
paremtoms biotechnologijų srities moksliniais tyrimais;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 73
11a dalis (nauja)

11a. parėžia, kad būtina stiprinti įmonių, kurios ne tik naudojasi naujovių diegimo 
procesų ir mechanizmų teikiama nauda, bet ir yra pagrindinė varomoji naujovių 
diegimo jėga, vaidmenį;

Or. es

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 74
13 dalis

13. ragina Komisiją sudaryti būtinas sąlygas tęsti Europos informacijos centrų plėtrą, kad 
per geresnius informacijos srautus jie kiekviename ES regione skatintų naujoviškų 
sprendimų plėtrą; todėl skatina ne tik vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios 
institucijas, bet ir sektorių organizacijas, pvz., prekybos rūmus bei kitus 
informacijos centrus, bendradarbiauti su Europos informacijos centrais ir dirbti 
pagal „vienos stotelės principą“; pabrėžia, kad to galima siekti nedidinant 
investicijų, bet atitinkamai partvarkant esamus informacijos tinklus; pažymi, kad 
verslo subjektai ir žinių institucijos gali gauti informacijos apie naujovių diegimo 
tinklą, mokslinius tyrimus ir paramą regionų plėtrai vietos, regionų, valstybių narių 
ir ES lygmenimis iš vieno šaltinio; 

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 75
13 dalis

13. ragina Komisiją sudaryti būtinas sąlygas tęsti Europos informacijos centrų plėtrą, kad 
per geresnius informacijos srautus jie kiekviename ES regione skatintų naujoviškų 
sprendimų plėtrą visų rūšių įmonėms; taip pat pabrėžia organizacijų – tarpininkių, 
atstovaujančių mažosioms ir labai mažoms įmonėms diegiant naujoves šiose 
įmonėse, svarbą; todėl ragina Komisiją aktyviai remti tokį jų vaidmenį ir diegti 
priemones šių organizacijų sukurtiems papildomos pagalbos bei konsultavimo 
mechanizmams remti;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 76
13 dalis

13. ragina Komisiją sudaryti būtinas sąlygas tęsti Europos informacijos centrų plėtrą, kad 
per geresnius informacijos srautus jie kiekviename ES regione skatintų naujoviškų 
sprendimų plėtrą, aktyvų keitimąsi pažangiausia praktika, taip pat dalijimąsi 
informacija apie tam tikrus nepasiteisinusius metodus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 77
13 dalis

13. ragina Komisiją sudaryti būtinas sąlygas tęsti tinklų, pvz., Europos informacijos 
centrų ir naujovių diegimo informacijos centrų, plėtrą, kad per geresnius 
informacijos srautus jie kiekviename ES regione skatintų naujoviškų sprendimų plėtrą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 78
13a dalis (nauja) 

13a. siūlo Komisijai skatinti per pertvarkytus Europos informacijos centrų ir naujovių 
diegimo informacijos centrų tinklus regionų lygmeniu teikti kompleksines paslaugas 
(informavimo, konsultavimo, finansines, technologijų perdavimo ir pan.) visiems 
naujovių diegimo proceso dalyviams, ypač paskiriems naujoves diegiantiems 
subjektams ir naujoves diegiančioms mažoms įmonėms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 79
13a dalis (nauja) 

13a. ragina valstybes nares toliau stengtis mažinti regionų skirtumus, nes jie trukdo kurti 
Europos mokslo ir technologijų erdvę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 80
13b dalis (nauja) 

13b. tiki, kad Europos technologijų institutas ne tik atliks koordinatoriaus vaidmenį 
naujovių diegimo trikampyje, bet ir padės skatinti konkurenciją naujovių diegimo 
srityse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sharon Bowles

Pakeitimas 81
14 dalis

14. mano, kad viešieji pirkimai atlieka strateginį vaidmenį populiarinant naujoviškus 
gaminius ir paslaugas; tiki, kad viešieji naujoviškų sprendimų pirkimai neturėtų būti 
stabdomi dėl pernelyg didelio nenoro rizikuoti arba organizuojant konkursus tik 
pagal kainą; pažymi, kad moduliniai sprendimai informacinių technologijų srityje 
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suteikia daugiau galimybių mažiems verslo subjektams ir bandomiesiems 
projektams įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 82
14 dalis

14. mano, kad viešieji pirkimai atlieka strateginį vaidmenį populiarinant naujoviškus 
gaminius ir paslaugas, jeigu jais siekiama kurti veiksmingesnius, tinkamesnius 
produktus bei teikti racionaliai organizuotas paslaugas, kad už išleistas lėšas būtų 
suteikta kaip galima daugiau naudos; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 83
14 dalis

14. atsižvelgdamas į tai, kad viešieji pirkimai atlieka esminį vaidmenį populiarinant 
naujoviškus gaminius ir paslaugas, ragina valstybes nares, regioninės ir vietos 
valdžios institucijas, nustatant konkurso laimėtojus, atsižvelgti į tikras naujoves;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Miloslav Ransdorf

Pakeitimas 84
14a dalis (nauja) 

14a. ragina Tarybą ir Komisiją gerinti teisės normas, susijusias su ekonominiais 
mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo aspektais, kad tarptautiniu lygmeniu atvirai 
populiarinant procesus, metodus arba išradimus būtų užtikrinta geriausia apsauga;

Or. en



AM\658001LT.doc 25/38 PE 386.394v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Sharon Bowles

Pakeitimas 85
14a dalis (nauja) 

14a. pažymi, kad paslaugų naujovės atlieka svarbiausią vaidmenį ekonomikoje ir kad su 
paslaugomis susijusios intelektinės nuosavybės apsauga Europoje dažnai teapima 
prekybos paslaptis; mano, kad smulkiems verslo subjektams yra sunku ir brangu 
derėtis dėl konfidencialumo susitarimų bei juos vykdyti ir kad tai gali trukdyti 
bendradarbiauti bei pritraukti finansavimą;   

Or. en

Pakeitimą pateikė Sharon Bowles, Toine Manders

Pakeitimas 86
15 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sharon Bowles, Toine Manders

Pakeitimas 87
15 dalis

15. ragina Komisiją atkreipti dėmesį į 2006 m. gruodžio mėn. GOWERS intelektinės 
nuosavybės apžvalgos, atliktos Jungtinės Karalystės iždo užsakymu, rezultatus ir į 
tai, kad šios apžvalgos rezultatai atitinka išsamių viešųjų konsultacijų dėl būsimos 
Europos patentų politikos, kurias organizavo Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų 
generalinis direktoratas, išvadas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 88
15 dalis

15. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, sukurti gabiausių 
ekonomistų grupę Europos patentų politikai ir pateiktiems pasiūlymams dėl 
materialinės patentų teisės normų keitimo įvertinti; 



PE 386.394v02-00 26/38 AM\658001LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 89
15 dalis

15. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, sukurti ekonomistų
grupę, kuri parengtų naujus Bendrijos patentų reglamentus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 90
15a dalis (nauja) 

15a. pripažįsta, kad patentų politikos reforma yra ilgas procesas ir kad sprendimams 
priimti reikia laiko; pritaria rekomendacijoms įgyvendinti bandomąjį projektą, 
pagal kurį Jungtinės Karalystės patentų biure būtų atliktas nepriklausomas porinis 
vertinimas, ir ragina Europos patentų organizaciją (EPO) bei valstybių narių 
patentų biurus, remiantis bendromis ekspertų žiniomis, gerinti suteikiamų patentų 
kokybę;

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 91
15a dalis (nauja) 

15a. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, pateikti Europos 
patentų organizacijos (EPO) integracijos į Bendriją planą, siekiant spręsti 
demokratinės kontrolės ir nuoseklios Bendrijos politikos, susijusios su patentų teise, 
aktualius klausimus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 92
16 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 93
16 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 94
16 dalis

16. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, parengti patentų teisei
alternatyvių ir ją papildančių teisinės apsaugos priemonių, kad autoriai ir nauji 
kūrybos modeliai būtų apsaugoti nuo šantažo ir piktnaudžiavimo teise (pvz., FLOSS 
(atviro kodo programinės įrangos) licencijavimo sistemas);

Or. en

Pakeitimą pateikė Sharon Bowles, Toine Manders

Pakeitimas 95
16 dalis

16. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, parengti patentų sistemai 
alternatyvių ir ją papildančių priemonių, tarp jų – alternatyvių ginčų sprendimo 
mechanizmų, ypač tokių, kuriais galėtų pasinaudoti MVĮ; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 96
16a dalis (nauja) 

16a. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, pateikti Europos 
patentų organizacijos (EPO) integracijos į Bendriją planą, siekiant spręsti 
viešuosius demokratinės kontrolės ir nuoseklios Bendrijos politikos, susijusios su 
patentų teise, aktualius klausimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 97
16a dalis (nauja) 

16a. pritaria pastaruoju metu Komisijos pradėtoms įgyvendinti atviros prieigos 
iniciatyvoms, kuriomis siekiama skatinti mokslo žinių sklaidą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 98
16a dalis (nauja) 

16a. konstatuoja, kad autoriaus teisių apsauga ir patikima Europos patentų sistema yra 
itin svarbios kuriant naujoviškomis žiniomis pagrįstą ekonomiką ir visuomenę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 99
17 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sharon Bowles, Toine Manders

Pakeitimas 100
17 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 101
17 dalis

17. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad vienodi nurodymai, kuriais remiantis 
išduodami patentai, būtų priimti pagal kiekvieno konkretaus technologijų sektoriaus 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 102
18 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sharon Bowles, Toine Manders

Pakeitimas 103
18 dalis

18. ragina Komisiją persvarstyti iki šiol taikytus Europos darbo reikalavimus ir 
privalomas patentų licencijas, išanalizuoti, ar nepakito aplinkybės, dėl kurių jie 
prarado svarbą, ir ar tokios priemonės būtų tinkamos „numanomų“ patentų 
klausimui spręsti;

Or. en
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Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 104
18 dalis

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 105
19 dalis

19. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su Europos standartizacijos organizacijomis 
spartinti Europos standartizavimo procesą ir veiksmingai panaudoti esamus 
standartus;  

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 106
19a dalis (nauja)

19a. ragina valstybes nares, pasirašiusias 1973 m. Europos patentų išdavimo konvenciją 
(Europos patentų konvenciją), stabdyti Europos patentų organizacijos (EPO) 
administracijos lobizmo veiklą Europos Parlamente, taip pat panašią praktiką, pvz., 
dalyvavimą Komisijos Įmonių generalinio direktorato IRT darbo grupės derybose, ir 
nesikišti į pilietinės visuomenės atstovų reikalus;

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 107
19b (naujas) punktas

19b. ragina Komisiją ir valstybes nares atsispirti patentų institucijų daromai įtakai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 108
20 dalis

20. ragina valstybes nares stengtis susitarti dėl Europos standartų, nes, siekiant, kad ES 
vidaus rinka, tarptautinė prekyba veiktų tinkamai ir įmonės vėl investuotų į 
mokslinius tyrimus bei diegtų naujoves, gyvybiškai svarbu greitai priimti sprendimą 
šioje srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 109
20a dalis (nauja)

20a. laikosi nuomonės, kad standartų suskaidymas pagal pasaulinius kriterijus 
nepageidautinas; rekomenduoja Komisijai, valstybėms narėms, įvairioms Europos ir 
tarptautinėms standartų žinyboms apsvarstyti galimybę, nustatant naujus 
standartus, jei tik įmanoma, taikyti „tarptautinių kriterijų pirmenybės“ principą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 110
21 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 111
21 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 112
21 dalis

21. ragina Komisiją ir valstybes nares pasirinkti skaidrius standartus  – standartus, kurie 
būtų taikomi technologijų srityje visiems atitinkamiems rinkos dalyviams 
pagrįstomis, nediskriminuojamomis sąlygomis – pagal kuriuos įmonės, investavusios 
į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, gautų pagrįstą atlygį, o intelektinė 
nuosavybė būtų prieinama visiems, naudojant pagrįstomis, nediskriminuojamomis 
sąlygomis išduodamas licencijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sharon Bowles, Toine Manders

Pakeitimas 113
21 dalis

21. ragina Komisiją nustatyti vienodas sąvokų, pvz., „skaidrūs standartai“ ir 
„sąžiningos, pagrįstos ir nediskriminuojamos licencijos“ apibrėžtis ir skatinti taikyti 
tokius standartus, kurie užtikrintų pagrįstą investicijų grąžą intelektinės nuosavybės 
savininkams, nesudarant sąlygų dėl šių standartų gauti „nenumatyto“ pelno;

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 114
21 dalis

21. ragina Komisiją ir valstybes nares pasirinkti skaidrius standartus (išbraukta);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 115
21 dalis

21. ragina Komisiją ir valstybes nares pasirinkti skaidrius naujovių diegimo metodus 
(bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo srityje, kuriant grupes 
pačiame sektoriuje, tarp mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir vyriausybės), pagal 
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kuriuos intelektinė nuosavybė būtų prieinama pagal atitinkamų verslo subjektų 
susitarimus; ragina regioninės ir vietos valdžios institucijas laikytis skaidraus 
naujovių diegimo principo, nes tai yra vienas iš naujovių diegimą ir regioninę plėtrą 
skatinančių veiksnių;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 116
21 dalis

21. ragina Komisiją ir valstybes nares pasirinkti skaidrius standartus informacijai 
viešuose tinklalapiuose skleisti, pagal kuriuos intelektinė nuosavybė būtų prieinama 
naudojant nemokamas licencijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 117
21a dalis (nauja)

21a. ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviai skatinti technologinį neutralumą ir 
skaidrių standartų taikymą, naudojant tokius standartus ryšiams su visuomene 
palaikyti ir užtikrinant, kad piliečiai galėtų susipažinti su viešųjų institucijų 
naudojamomis programinės įrangos specifikacijomis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Toine Manders, Sharon Bowles

Pakeitimas 118
21a dalis (nauja)

21a. ragina Komisiją įgyvendinti Europos Parlamento 2006 m. spalio 12 d. rezoliuciją 
dėl būsimos Europos patentų politikos1;

Or. en

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0416.



PE 386.394v02-00 34/38 AM\658001LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 119
22 dalis

22. skatina valstybes nares savo teritorijose skatinti kurti „žinių regionus“ ir grupes, 
bendradarbiauti ES ir tarptautiniu lygmeniu, taip už ES ribų skatinti 
bendradarbiavimą su trečiųjų šalių ekspertais;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 120
22 dalis

22. skatina valstybes nares savo teritorijose skatinti kurti regionines naujovių diegimo 
grupes, kurios bendradarbiautų su  trečiųjų šalių ekspertais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 121
22a dalis (nauja)

22a. ragina, kad Komisija, palaikydama ryšius su trečiosiomis šalimis, skatintų keitimąsi 
patirtimi bei įgūdžiais ir kartu nekeltų pavojaus Europos mokslinių tyrimų 
darbuotojų užimtumo perspektyvoms; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Miloslav Ransdorf

Pakeitimas 122
23a dalis (nauja)

23a. ragina Komisiją stebėti, kaip diegiamos naujovės regionuose, ir nustatyti bendrus 
naujovių diegimo rodiklius, kurie būtų taikomi visoje ES ir geriau parodytų 
valstybių narių bei regionų norą diegti naujoves;

Or. en
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Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 123
24 dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 124
24 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 125
24 dalis

24. ragina valstybes nares nustatyti mokslininkų atrankos karjeros kriterijus, atsižvelgiant 
į kandidatų kompetenciją patentų ir inovacijų srityje – šie kriterijai turi būti taikomi 
skiriant stipendijas ir finansines dotacijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sharon Bowles, Toine Manders

Pakeitimas 126
24 dalis

24. ragina valstybes nares nustatyti mokslininkų karjeros kriterijus, atsižvelgiant į 
kandidatų kompetenciją patentų ir inovacijų srityje, bei užtikrinti, kad būtų 
kreipiamas dėmesys į kokybę, o ne į kiekybę;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 127
24 dalis

24. ragina valstybes nares nustatyti mokslininkų karjeros kriterijus, atsižvelgiant į 
kandidatų kompetenciją patentų ir inovacijų srityje, bei skatinti moteris aktyviai 
prisidėti prie novatoriškų procesų;

Or. it

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 128
24a dalis (nauja)

24a. ragina valstybes nares ir regioninės valdžios institucijas nacionalinės bei regioninės 
plėtros strategijose labiau atsižvelgti į aspektus, susijusius su mokslinių tyrimų žinių 
bei rezultatų taikymu, ir siekti užtikrinti kuo trumpesnį, paprastesnį kelią nuo 
novatoriškos idėjos pateikimo iki jos įgyvendinimo;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 129
24a dalis (nauja) 

24a. ragina valstybes nares aktyviai stiprinti mokslininkų karjeros galimybes, plėtojant 
esamas skatinimo priemones ir premijas, pvz.,, Dekarto, Aristotelio bei jaunųjų 
mokslininkų, ir sudarant patrauklias sąlygas pritraukti į Europą gabiausius ir 
novatoriškiausius mokslininkus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 130
25 dalis

25. primygtinai kviečia Komisiją ir valstybes nares bei regioninės valdžios institucijas
steigti ir remti nacionalines ir europines premijas už inovacijas;
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Miloslav Ransdorf

Pakeitimas 131
25a dalis (nauja)

25a. pažymi, kad tarptautinis bendradarbiavimas, prie kurio aktyviai prisideda valstybės, 
privatus ir viešasis sektoriai, yra itin svarbus naujovių diegimo procesams skatinti ir 
esamiems glaudesnio bendradarbiavimo visame pasaulyje modeliams šioje srityje 
plėtoti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 132
25a dalis (nauja) 

25a. mano, kad Europos technologijų instituto, kaip Europos centrinės naujovių diegimo 
žinybos, įkūrimas galėtų itin prisidėti prie Europos gebėjimų diegti naujoves 
naudojimo; todėl remia šio instituto įkūrimo idėją;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 133
25b dalis (nauja) 

25b. mano, kad strategijoje, kuria siekiama spręsti išteklių ribotumo klausimą, labai 
svarbu nurodyti ir pabrėžti „pagrindines rinkas“; mano, kad šiose pagrindinėse 
rinkose ES turėtų nustatyti tarptautinius standartus ir būti naujovių diegimo 
iniciatorė;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 134
25c dalis (nauja) 

25c. laikosi nuomonės, kad Europos Sąjungoje turėtų būti skatinama naudoti patentus ir 
patentų paraiškas; mano, kad šioje srityje galėtų padėti EIF, patentų paraiškas 
įtraukdamas į finansinės paramos smulkiems verslo subjektams sritį;

Or. de


