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Tarkistus 1
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että kaikilla tietämyksen sekä 
taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
toiminnan alueilla innovaatioita täytyy 
ohjata yleisen edun kriteerit,
elämänlaadun parantaminen, hyvinvoinnin 
edistäminen sekä ympäristön ja luonnon 
tasapainon säilyttäminen;

1. katsoo, että kaikilla tietämyksen sekä 
taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
toiminnan alueilla innovaatioita täytyy 
suunnata sellaisten julkisten 
hyödykkeiden tarjontaan kuin
elämänlaadun parantaminen, hyvinvoinnin 
edistäminen sekä ympäristön ja luonnon 
tasapainon säilyttäminen Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan, 
varovaisuusperiaatteen ja tulevien 
sukupolvien tarpeiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 2
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että kaikilla tietämyksen sekä
taloudellisen ja yhteiskunnallisen
toiminnan alueilla innovaatioita täytyy 
ohjata yleisen edun kriteerit, 
elämänlaadun parantaminen, 
hyvinvoinnin edistäminen sekä 
ympäristön ja luonnon tasapainon 
säilyttäminen;

1. katsoo, että kaikilla tietämyksen ja 
taloudellisen toiminnan alueilla 
innovaatioilla olisi edistettävä yleistä etua, 
elämänlaadun parantamista ja 
ympäristönsuojelua;

Or. en
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Tarkistus 3
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa ympäristönormien ja 
vähimmäisvaatimusten osuutta 
innovaatioiden edistämisessä; katsoo, että 
kunnianhimoinen ympäristölainsäädäntö 
on ympäristötekniikan innovoinnin, 
resurssien tehokkaan käytön ja 
materiaalien käyttöä koskevien 
käsitemuutosten edellytys;

Or. en

Tarkistus 4
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä komission 
tiedonantoa innovaatiounionista 
työllisyyttä ja kasvua edistävänä 
Eurooppa 2020 -lippulaivahankkeena ja 
pitää tärkeänä välttää Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanossa virheitä, 
joita on tehty edellisen 
kymmenvuotiskauden aikana; 

Or. en

Tarkistus 5
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
3 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. painottaa, että ympäristöön, 
kansanterveyteen ja elintarviketurvaan 
liittyvillä aloilla tarvitaan eniten sellaista 
innovaatiotoimintaa, johon kuuluu 
olemassa olevan tieteellisen ja teknisen 
perustan vahvistaminen; korostaa, että 
EU:n tulevissa tutkimus- ja innovaatio-
ohjelmissa on otettava kyseiset alat 
asianmukaisesti huomioon tavalla, joka on 
suhteessa niihin liittyviin valtaviin 
haasteisiin;

3. painottaa, että ympäristönsuojeluun, 
kansanterveyteen ja elintarviketurvaan 
sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan 
liittyvillä aloilla tarvitaan eniten sellaista 
innovaatiotoimintaa, johon kuuluu 
olemassa olevan tieteellisen ja teknisen 
perustan vahvistaminen; korostaa, että 
EU:n tulevissa tutkimus- ja innovaatio-
ohjelmissa on otettava kyseiset alat 
asianmukaisesti huomioon; pitää siksi 
tärkeänä sellaisen monialaisen 
lähestymistavan omaksumista, jonka 
lähtökohtana on ekosysteemien 
palautumiskyky; 

Or. en

Tarkistus 6
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa ottamaan käyttöön 
markkinapohjaiset ohjauskeinot (verot, 
maksut jne.) sekä EU:ssa että 
jäsenvaltioissa ympäristövaikutusten 
kustannusten sisällyttämiseksi tuotteiden 
hintoihin, jotta edistetään ympäristöä 
säästävään kulutukseen ja 
käyttäytymiseen suuntautuvaa 
innovointia; 

Or. en
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Tarkistus 7
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa, että tiede-, teknologia- ja 
innovaatiokapasiteetin kehittämisessä olisi 
panostettava esimerkiksi seuraaviin 
aloihin: tehokas resurssien käyttö, 
resurssien niukkuuden huomioon 
ottaminen, jätteiden hyödyntäminen ja 
käsittely, ilmastonmuutos, luonnon ja 
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, 
elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus, 
demografiset muutokset ja uudet 
kulkutaudit;

4. ehdottaa, että tiede-, teknologia- ja 
innovaatiokapasiteetin kehittämisessä olisi 
panostettava esimerkiksi seuraaviin 
aloihin: tehokas resurssien käyttö, 
resurssien niukkuuden huomioon 
ottaminen, jätteiden hyödyntäminen ja 
käsittely, ilmastonmuutos ja 
luonnonkatastrofien riski, luonnon ja 
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, 
elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus, 
demografiset muutokset ja uudet 
kulkutaudit;

Or. pt

Tarkistus 8
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa, että tiede-, teknologia- ja 
innovaatiokapasiteetin kehittämisessä olisi 
panostettava esimerkiksi seuraaviin 
aloihin: tehokas resurssien käyttö, 
resurssien niukkuuden huomioon 
ottaminen, jätteiden hyödyntäminen ja 
käsittely, ilmastonmuutos, luonnon ja 
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, 
elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus, 
demografiset muutokset ja uudet 
kulkutaudit;

4. ehdottaa, että tiede-, teknologia- ja 
innovaatiokapasiteetin kehittämisessä olisi 
panostettava esimerkiksi seuraaviin 
aloihin: tehokas resurssien käyttö, 
ekosysteemien ennallistaminen, resurssien 
niukkuuden huomioon ottaminen, jätteiden 
hyödyntäminen ja käsittely, 
ilmastonmuutos ja aavikoituminen, 
luonnon ja luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen, elintarvikkeiden laatu ja 
turvallisuus, demografiset muutokset ja 
uudet kulkutaudit;

Or. en
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Tarkistus 9
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa, että tiede-, teknologia- ja 
innovaatiokapasiteetin kehittämisessä olisi 
panostettava esimerkiksi seuraaviin 
aloihin: tehokas resurssien käyttö, 
resurssien niukkuuden huomioon 
ottaminen, jätteiden hyödyntäminen ja 
käsittely, ilmastonmuutos, luonnon ja 
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, 
elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus, 
demografiset muutokset ja uudet 
kulkutaudit;

4. ehdottaa, että tiede-, teknologia- ja 
innovaatiokapasiteetin kehittämisessä olisi 
panostettava esimerkiksi seuraaviin 
aloihin: tehokas resurssien käyttö, 
resurssien niukkuuden huomioon 
ottaminen, jätteiden hyötykäyttö ja 
kierrätys, ilmastonmuutos, luonnon ja 
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, 
elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus, 
demografiset muutokset ja uudet 
kulkutaudit;

Or. ro

Tarkistus 10
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ei pidä investointeja tiede-, teknologia-
ja innovaatiokapasiteetin kehittämiseen ja 
vahvistamiseen pelkkänä keinona 
hyödyntää uusia ideoita, jotka voidaan 
muuttaa markkinoille lanseerattaviksi 
tuotteiksi ja palveluiksi, vaan pikemminkin
välttämättömänä keinona ratkaista 
ongelmia, joita ihmiskunnalla on tänään;

5. ei pidä investointeja tiede-, teknologia-
ja innovaatiokapasiteetin kehittämiseen ja 
vahvistamiseen pelkkänä keinona 
hyödyntää uusia ideoita, jotka voidaan 
muuttaa markkinoille lanseerattaviksi 
tuotteiksi ja palveluiksi, vaan 
välttämättömänä keinona ratkaista 
ongelmia, joita ihmiskunnalla on tänään;

Or. en
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Tarkistus 11
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että innovaatioiden on oltava 
keskeinen osa julkista politiikkaa 
seuraavilla aloilla: ympäristö, vesi, energia, 
liikenne, tietoliikenne, terveys ja koulutus; 
pitää tärkeänä edistää innovaatioiden laajaa 
levitystä julkisella sektorilla, 
yksityisyrityksissä ja erityisesti pk-
yrityksissä sekä yhteisötalouden alalla;

6. korostaa, että innovaatioiden on oltava 
keskeinen osa julkista politiikkaa 
seuraavilla aloilla: ympäristö, vesi, energia, 
liikenne, tietoliikenne, terveys ja koulutus; 
pitää tärkeänä edistää innovaatioiden laajaa 
levitystä julkisella sektorilla, 
yksityisyrityksissä ja erityisesti pk-
yrityksissä, nimenomaan 
osaamisyrityksissä, sekä yhteisötalouden 
alalla;

Or. pt

Tarkistus 12
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että innovaatioiden on oltava 
keskeinen osa julkista politiikkaa 
seuraavilla aloilla: ympäristö, vesi, energia, 
liikenne, tietoliikenne, terveys ja koulutus; 
pitää tärkeänä edistää innovaatioiden laajaa
levitystä ja hyödyntämistä julkisella 
sektorilla, yksityisyrityksissä ja erityisesti 
pk-yrityksissä sekä yhteisötalouden alalla;

6. korostaa, että innovaatioiden on oltava 
keskeinen osa julkista politiikkaa 
seuraavilla aloilla: ympäristö, vesi, energia, 
liikenne, tietoliikenne, terveys ja koulutus; 
pitää tärkeänä edistää innovaatioiden laajaa 
levitystä ja hyödyntämistä julkisella 
sektorilla, yksityisyrityksissä ja erityisesti 
pk-yrityksissä sekä ympäristöä säästävän
yhteisötalouden alalla;

Or. ro
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Tarkistus 13
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että innovaatioiden on oltava 
keskeinen osa julkista politiikkaa 
seuraavilla aloilla: ympäristö, vesi, energia, 
liikenne, tietoliikenne, terveys ja koulutus; 
pitää tärkeänä edistää innovaatioiden laajaa 
levitystä ja hyödyntämistä julkisella 
sektorilla, yksityisyrityksissä ja erityisesti 
pk-yrityksissä sekä yhteisötalouden alalla;

6. korostaa, että innovaatioiden on oltava 
keskeinen osa julkista politiikkaa 
seuraavilla aloilla: ympäristö, vesi, energia, 
liikenne, tietoliikenne, terveys ja koulutus; 
pitää tärkeänä edistää innovaatioiden laajaa 
levitystä ja hyödyntämistä julkisella 
sektorilla, yksityisyrityksissä ja erityisesti
pk-yrityksissä;

Or. en

Tarkistus 14
João Ferreira

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota lisäämään EU:n 
tutkimus- ja innovointirahoituksen 
yhteisen strategiakehyksen resursseja, 
jotta voidaan varmistaa biologisen ja 
lääketieteellisen tutkimusinfrastruktuurin 
kestävä täytäntöönpano julkisena T&K-
palveluna, jolla pyritään kansalaisten 
elämänlaadun parantamiseen ja sellaisen 
osaamisyhteiskunnan kehittämiseen, joka 
voi vastata Euroopan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin;

Or. pt
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Tarkistus 15
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että innovaatiopolitiikan 
painottaminen mahdollistaa julkisten 
palvelujen ajantasaistamisen ja 
vahvistamisen useilla talous- ja 
yhteiskuntaelämän jo olemassa olevilla ja 
syntyvillä aloilla ja edistää siten kyseisen 
politiikan laatua ja vaikuttavuutta, uusien
työpaikkojen luomista, köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumista sekä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta;

7. katsoo, että innovaatiopolitiikan 
painottaminen mahdollistaa julkisten 
palvelujen ajantasaistamisen ja 
vahvistamisen useilla talous- ja 
yhteiskuntaelämän jo olemassa olevilla ja 
syntyvillä aloilla ja edistää siten kyseisen 
politiikan laatua ja vaikuttavuutta, 
vihreiden työpaikkojen luomista, 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumista sekä taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

Or. ro

Tarkistus 16
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa, että muun muassa 
ympäristönsuojelun, kansanterveyden ja 
elintarviketurvan alalla tutkimus- ja 
kehitysalan julkisilla laitoksilla on 
korvaamaton merkitys alakohtaisten 
julkisten politiikkojen muovaamisessa, 
julkisten riskien arvioinnissa, 
minimoimisessa ja hallitsemisessa sekä 
sertifioinnissa, standardisoinnissa ja 
sääntelyssä; katsoo, että nämä kuuluvat 
niihin erittäin tärkeisiin tehtäviin, joiden 
arvo on syytä tunnustaa ja säilyttää;

8. muistuttaa, että muun muassa 
ympäristönsuojelun, kansanterveyden ja 
elintarviketurvan alalla tutkimus- ja 
kehitysalan laitoksilla on korvaamaton 
merkitys alakohtaisten julkisten 
politiikkojen muovaamisessa, riskien 
arvioinnissa, minimoimisessa ja 
hallitsemisessa sekä sertifioinnissa, 
standardisoinnissa ja sääntelyssä; katsoo, 
että nämä kuuluvat niihin erittäin tärkeisiin 
tehtäviin, joiden arvo on syytä tunnustaa ja 
säilyttää;

Or. en
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Tarkistus 17
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. painottaa EU:n ohjelmiin pääsyn 
helpottamista, ohjelmien koordinoinnin ja 
niiden yksityissektorin investointeja 
edistävän vaikutuksen tehostamista; 
korostaa, että Euroopan 
aluekehitysrahastoa olisi hyödynnettävä 
täysipainoisesti Euroopan laajuisten 
tutkimus- ja innovointivalmiuksien 
kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 18
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
11 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 b. suhtautuu myönteisesti 
"eurooppalaisiin 
innovaatiokumppanuuksiin", joiden 
avulla pyritään lisäämään ja 
koordinoimaan T&K-investointeja sekä 
tehostamaan julkisten hankintojen 
koordinointia, jotta voidaan nopeuttaa 
innovaatioiden pääsyä markkinoille; 
painottaa kuitenkin, että hankintatoimilla 
ei saisi korvata yksityismarkkinoita eikä 
vääristää kilpailua vaan edistää niitä
tehostamalla innovaatioiden levittämistä 
ja pitämällä samalla markkinat avoinna 
uusille suuntauksille;

Or. en
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Tarkistus 19
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
11 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 c. korostaa, että innovointi ja T&K 
olisi rahoitettava pääasiallisesti 
yksityispääomalla; on tyytyväinen 
komission aikeisiin edistää 
riskipääomamarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 20
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
11 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 d. pitää myönteisenä komission 
ehdotusta rahoitusvälineiden 
kehittämisestä tutkimukseen ja 
innovointiin kohdistuvien yksityisten 
investointien lisäämiseksi merkittävästi 
vuoteen 2014 mennessä; suhtautuu 
myönteisesti ehdotettuun Euroopan 
investointipankin, kansallisten 
rahoituksen välittäjien ja yksityisten 
investoijien kanssa tehtävään 
yhteistyöhön, joka koskee kriittisten 
markkina-aukkojen täyttämistä koskevien 
ehdotusten esittämistä, joihin kuuluu 
muun muassa riskipääoman tarjoaminen 
nopeasti kasvaville yrityksille, riskinjaon 
rahoitusvälineen tarjoaminen T&K-
hankkeita koskeville investoinneille sekä 
lainojen anto innovatiivisille nopeasti 
kasvaville pk-yrityksille;

Or. en
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Tarkistus 21
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
11 e kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 e. pitää tärkeänä innovatiivisten ja 
dynaamisten yritysten tiellä vielä olevien 
esteiden poistamista esimerkiksi 
parantamalla erityisesti pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada varhaista 
riskirahoitusta; toteaa, että toimivat 
sisämarkkinat on tärkein EU:n 
innovaatioiden vauhdittaja;

Or. en

Tarkistus 22
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
13 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. katsoo, että tieteen ja sen monien 
sovellusten alalla saavutettu edistys ei 
merkitse sitä, ettei olisi tarvetta arvioida 
avoimesti ja monen keskeisesti kyseisten 
sovellusten eettisiä, sosiaalisia ja 
poliittisia vaikutuksia; huomauttaa, että 
on tarpeen edistää ja levittää tieteellistä 
kulttuuria kansalaisten keskuudessa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 23
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
13 kohta 



PE458.831v01-00 14/21 AM\858210FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. katsoo, että tieteen ja sen monien 
sovellusten alalla saavutettu edistys ei 
merkitse sitä, ettei olisi tarvetta arvioida 
avoimesti ja monen keskeisesti kyseisten 
sovellusten eettisiä, sosiaalisia ja poliittisia 
vaikutuksia; huomauttaa, että on tarpeen 
edistää ja levittää tieteellistä kulttuuria 
kansalaisten keskuudessa;

13. katsoo, että tieteen ja sen monien 
sovellusten alalla saavutettu edistys ei 
merkitse sitä, ettei olisi tarvetta arvioida 
avoimesti ja monen keskeisesti kyseisten 
sovellusten eettisiä, sosiaalisia ja poliittisia 
vaikutuksia; huomauttaa, että on tarpeen 
edistää ja levittää tieteellistä kulttuuria 
kansalaisten keskuudessa siten, että 
samalla otetaan huomioon sukupuolten 
tasa-arvoon liittyvät näkökohdat;

Or. ro

Tarkistus 24
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. katsoo, että olisi toteutettava toimia 
sellaisten aloitteiden tukemiseksi, joilla 
pyritään edistämään tieteellistä 
vuoropuhelua ja tutkimustulosten 
levittämistä mahdollisimman laajalti 
kansalaisille tiedeyhteisön lisäksi ja 
kasvattamaan siten 
kansalaisyhteiskunnan osallisuutta 
tutkimukseen;

Or. pt

Tarkistus 25
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. painottaa, että Euroopan laajuinen 
koordinoitu lähestymistapa voi olla 
järkevä, jos mittakaavaedut ja 
eurooppalainen lisäarvo voidaan todentaa 
vaikutustenarvioinneissa; pitää tärkeänä 
T&K-hankkeisiin liittyvien 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimien 
koordinoinnin selkeyttämistä ja 
tehostamista, jotta voidaan välttää kallis 
toisto ja päällekkäisyys; kannattaa siksi 
sellaisten toimien toteuttamista, joilla 
poistetaan liikkuvuuden ja rajatylittävän 
tutkimustoiminnan esteet;

Or. en

Tarkistus 26
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
14 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 b. pitää tärkeänä sellaisten 
indikaattoreiden kehittämistä, joiden 
avulla voidaan seurata 
innovaatiopolitiikan edistystä ja arvioida 
asianomaisten toimien vaikuttavuutta 
tutkimus- ja innovaatiounionin 
tulostaulun esimerkin mukaisesti; pitää 
myönteisenä ehdotusta seurata 
innovaatioiden edistymistä jäsenvaltioissa 
"EU-ohjausjakson" puitteissa;

Or. en
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Tarkistus 27
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
14 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 c. EU-patentin puuttuminen 
muodostaa "innovaatioveron", koska se 
heikentää innokkaiden nuorten 
innovoijien mahdollisuuksia löytää 
kumppaneita kehittämään, rahoittamaan, 
tuottamaan ja myymään heidän 
läpimurtoinnovaatioitaan; painottaa, että 
yhtenäinen EU-patenttijärjestelmä 
mahdollistaisi nopeammat ja halvemmat 
patenttihakemukset innovatiivisille 
yrityksille ja helpottaisi riitojen ratkaisua 
sekä tekisi Euroopasta todella 
kilpailukykyisen globaaleilla 
markkinoilla; rohkaisee näin ollen 
tiiviimpään yhteistyöhön tällä alalla ja 
kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
ponnistelemaan yhdessä tämän asian 
puolesta;

Or. en

Tarkistus 28
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
14 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 d. korostaa, että standardien 
yhteentoimivuus voi edistää kasvua ja 
kilpailukykyä erityisesti silloin, kun 
standardit ovat markkinalähtöisiä eivätkä 
ylhäältä asetettuja; katsoo siksi, että 
"älykäs" sääntely standardien muodossa 
voi olla tärkeä innovoinnin vauhdittaja, 
jos säännökset ja standardit ovat 
oikeasuhteisia, pitäviä tulevaisuudessa ja 
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tekniikasta riippumattomia ja ne on 
laadittu tavalla, joka innostaa 
lisäinnovointiin;

Or. en

Tarkistus 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. korostaa, että joillakin aloilla, 
esimerkiksi terveydenhoitoalalla, 
tutkimustulokset ovat edistäneet 
innovointia, ja katsoo siksi, että komission 
kielteistä suhtautumista innovointiin ei 
voida monessa tapauksessa pitää 
perusteltuna;

Or. es

Tarkistus 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
14 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 b. katsoo, että koska innovointi liittyy 
tavallisesti läheisesti markkinoihin ja 
kehittyy epävirallisia teitä, EU:n olisi 
hiottava arviointimenetelmiään ottaen 
huomioon, että samoja arviointikriteereitä 
ei voida soveltaa kaikkiin aloihin;

Or. es
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Tarkistus 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
14 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 c. kehottaa EU:ta toteuttamaan 
tutkimuksen esteistä, jotka EU on itse 
luonut tutkimuksen ja innovoinnin 
kehitykselle Euroopassa aikaistamalla 
patenttien voimassaolon raukeamista, 
varovaisuusperiaatteen laajalla 
käyttöönotolla, antamalla oikeudellisen 
muodon korvaamisperiaatteelle ilman 
erityisiä vaikutustenarviointeja ja 
antamalla Reach-asetuksen ottamatta 
huomioon laatuperusteita tai poikkeuksia 
sekä tarkistamatta, mitä mahdollisia 
haittavaikutuksia sillä on teolliseen 
toimintaan;

Or. es

Tarkistus 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. pahoittelee, että 
innovaatioprotokollat on hyväksytettävä 
pitkällisillä hallintomenettelyillä, koska se 
hidastaa innovointia, heikentää EU-
markkinoiden kilpailukykyä ja estää 
tieteellisen tiedon leviämistä 
terveydenhoidon ammattihenkilöstön 
keskuudessa, mikä on vastoin potilaiden 
etua; 

Or. en
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Tarkistus 33
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
14 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
määrittelemään ja panemaan täytäntöön 
toimia, joilla pyritään saamaan käyttäjien 
ulottuville nopeammin tiedot arvokkaista 
innovaatioista koko Euroopassa ja 
varmistamaan, että tuoreet innovaatiot 
tulevat todella mahdollisten 
loppukäyttäjien saataville kohtuullisen 
ajan kuluessa;

Or. en

Tarkistus 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
14 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 c. korostaa, että on ensisijaisesti 
tarkistettava kliinisiä tutkimuksia 
koskevaa direktiiviä vuoropuhelussa 
tutkijoiden kanssa, jotta voidaan parantaa 
lääkkeiden kehittämistä sekä kliinisessä 
tutkimuksessa käytettävien lääkkeiden ja 
vaihtoehtoisten hoitojen vertailua 
koskevaa sääntelykehystä (kuten todettiin 
Brysselissä 6. joulukuuta 2010 
hyväksytyissä neuvoston päätelmissä 
lääkkeisiin liittyvästä innovoinnista ja 
solidaarisuudesta);

Or. en
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Tarkistus 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
14 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 d. pitää erittäin tärkeänä uuden 
tietämyksen käyttämistä uusien ja 
parempien keinojen löytämiseksi 
syöpäsairauksien ennaltaehkäisyssä, 
havaitsemisessa ja hoitamisessa sekä 
kyseisten tulosten saattamisessa nopeasti 
potilaiden ulottuville;

Or. en

Tarkistus 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
14 e kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 e. kehottaa Euroopan komissiota 
noudattamaan (asiantuntijaryhmän 
tekemässä) seitsemännen puiteohjelman
väliarvioinnissa annettua suositusta, 
jonka mukaan uusien välineiden 
kehittämisessä olisi pidettävä taukoa, 
kunnes nykyisiä välineitä on kehitetty 
riittävästi ja arvioitu asianmukaisesti, ja 
katsoo, että olisi vältettävä aiheuttamasta 
sekaannusta välineitä lisäämällä;

Or. en

Tarkistus 37
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
14 f kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

14 f. pyytää komissiota esittämään 
Euroopan parlamentille ulkoisen 
arvioinnin seitsemännen puiteohjelman 
mukaisista innovaatiovälineistä, 
foorumeista ja yhteisistä teknologia-
aloitteista, joiden arvioinnissa olisi 
otettava huomioon toimet, pyynnöt, 
innovaatiohankkeet ja (mahdolliset) 
tulokset sekä julkinen ja yksityinen 
rahoitus;

Or. en


