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Изменение 1
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
основаващо се на високо равнище на 
защита на потребителите и социално 
сближаване, е движеща сила за 
европейската конкурентоспособност и 
необходимо условие, за да бъдат 
предприемачите водещи по пътя към 
иновациите в Европа;

1. подчертава, че правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
основаващо се както на премахване на 
търговските ограничения, така и на 
високо равнище на защита на 
потребителите и социално сближаване, 
е движеща сила за европейската 
конкурентоспособност и необходимо 
условие, за да бъдат предприемачите 
водещи по пътя към иновациите в 
Европа;

Or. de

Изменение 2
Илиана Иванова

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
основаващо се на високо равнище на 
защита на потребителите и социално 
сближаване, е движеща сила за 
европейската конкурентоспособност 
и необходимо условие, за да бъдат 
предприемачите водещи по пътя към 
иновациите в Европа;

1. подчертава, че засилването на 
подкрепата за предприемачите като 
движеща сила за иновациите в Европа 
е необходимо условие за правилното и 
ефективно функциониране на един 
конкурентен вътрешен пазар, 
основаващо се на високо равнище на 
защита на потребителите и социално 
сближаване;

Or. en
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Изменение 3
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. в тази връзка изразява съжаление 
предвид липсата на истински вътрешен 
пазар за иновации в ЕС и призовава 
Комисията и държавите-членки да 
координират усилията си в тази област, 
по-специално когато става въпрос за 
европейския патент; 

2. в тази връзка изразява съжаление 
предвид липсата на истински вътрешен 
пазар за иновации в ЕС и призовава 
Комисията и държавите-членки да 
координират усилията си в тази област, 
по-специално когато става въпрос за 
своевременно споразумение относно 
патент на Общността и единна 
съдебна система за патенти;

Or. de

Изменение 4
Илиана Иванова

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
широкообхватна политика в областта на 
иновациите, която изисква инвестиране 
в хора и умения и отчита иновациите, 
базиращи се на изследвания, както и 
подходите в политиката в областта на 
иновациите, основаващи се на 
търсенето; счита, че политиката в 
областта на иновациите следва да се 
координира с политиките в областта 
на промишлеността и заетостта, 
допринасящи за високи равнища на 
заетост и растеж; 

3. подчертава значението на 
широкообхватна политика в областта на 
иновациите, която изисква инвестиране 
в хора и умения и отчита иновациите, 
базиращи се на изследвания, както и 
подходите в политиката в областта на 
иновациите, основаващи се на 
търсенето; 

Or. en
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Изменение 5
Mitro Repo

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
широкообхватна политика в областта на 
иновациите, която изисква инвестиране 
в хора и умения и отчита иновациите, 
базиращи се на изследвания, както и 
подходите в политиката в областта на 
иновациите, основаващи се на 
търсенето; счита, че политиката в 
областта на иновациите следва да се 
координира с политиките в областта на 
промишлеността и заетостта, 
допринасящи за високи равнища на 
заетост и растеж;

3. подчертава значението на 
широкообхватна политика в областта на 
иновациите, която изисква инвестиране 
в хора и умения и отчита иновациите, 
базиращи се на изследвания, както и 
подходите в политиката в областта на 
иновациите, основаващи се на 
търсенето; подчертава, че 
политиката на ЕС в областта на 
иновациите следва да насърчава 
иновациите, които посрещат 
нуждите на ползвателите и 
обществото, както и новите 
иновации в областта на услугите; 
счита, че политиката в областта на 
иновациите следва да се координира с
политиките в областта на 
промишлеността и заетостта, 
допринасящи за високи равнища на 
заетост и растеж;

Or. en

Изменение 6
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава стратегическото 
значение на ключовите технологии за 
иновациите в процесите, продуктите 
и услугите, както и за прехода към 
икономика, основана на знанието, с 
ниски емисии на въглероден диоксид; 
подкрепя насоките за развитие на 
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рамката за промишлената политика 
в областта на ключовите 
технологии, представени от 
Комисията в нейното съобщение 
СОМ (2009) 512 и се присъединява към 
нейния призив, държавите-членки да 
постигнат съгласие относно 
значението на използването на 
ключови технологии в ЕС; 

Or. de

Изменение 7
Илиана Иванова

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. Подчертава, че политиката в 
областта на иновациите следва да се 
координира с другите европейски и 
национални политики (като 
политиката в областта на 
промишлеността, околната среда и 
потребителите), като се има 
предвид, че установените подходи 
следва да бъдат достатъчно гъвкави, 
за да се приспособят към различните 
национални и регионални условия;

Or. en

Изменение 8
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите-членки да 
използват обществените поръчки за 

5. призовава държавите-членки, в 
допълнение към мерките, основаващи
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стимулиране на търсенето на 
иновационни продукти, като 
същевременно се повишава качеството 
на обществените услуги; подчертава, че 
възлагащите органи следва да включват 
иновацията в целите на програмите си 
за обществени поръчки; 

се на търсенето, да използват 
обществените поръчки за стимулиране 
на търсенето на иновационни продукти 
и услуги, като същевременно се 
повишава качеството на обществените 
услуги; подчертава, че възлагащите 
органи следва да включват иновацията в 
целите на програмите си за обществени 
поръчки;

Or. de

Изменение 9
Илиана Иванова

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. Подчертава, че иновацията е 
преди всичко нововъведение, което се 
отнася до нуждите на 
потребителите и пазара; по тази 
причина отправя искане към 
Комисията да осигури по-добро 
признаване на първостепенното 
значение на нуждите на 
потребителите като движеща сила в 
областта на иновациите;

Or. en

Изменение 10
Mitro Repo

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. Призовава държавите-членки да 
увеличат своето финансиране на 
НИРД, за да се постигне целта, 
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поставена в Барселона през 2002 г. 
относно изразходването на 3% от 
БВП за НИДР до 2010 г.; подчертава 
значението на финансирането на 
научните изследвания и иновациите 
по време на икономическа криза, тъй 
като в това ще стимулира
създаването на работни места в 
дългосрочен план;

Or. en


