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Muudatusettepanek 1
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et siseturu nõuetekohane 
toimimine, mis põhineb tarbijakaitse kõrgel 
tasemel ja sotsiaalsel ühtekuuluvusel, on 
Euroopa konkurentsivõime liikumapanev 
jõud ning vajalik eeltingimus, et ettevõtjad 
saaksid olla innovatsiooni edendajad 
Euroopas; 

1. rõhutab, et siseturu nõuetekohane 
toimimine, mis põhineb kaubandustõkete 
kaotamisel ning tarbijakaitse kõrgel 
tasemel ja sotsiaalsel ühtekuuluvusel, on 
Euroopa konkurentsivõime liikumapanev 
jõud ning vajalik eeltingimus, et ettevõtjad 
saaksid olla innovatsiooni edendajad 
Euroopas;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et siseturu nõuetekohane 
toimimine, mis põhineb tarbijakaitse 
kõrgel tasemel ja sotsiaalsel 
ühtekuuluvusel, on Euroopa 
konkurentsivõime liikumapanev jõud ning 
vajalik eeltingimus, et ettevõtjad saaksid 
olla innovatsiooni edendajad Euroopas;

1. rõhutab, et ettevõtjate toetamine
Euroopa innovatsiooni edasiviiva jõuna 
on vajalik eeldus konkurentsivõimelise 
siseturu nõuetekohaseks toimimiseks, mis 
põhineb tarbijakaitse kõrgel tasemel ja 
sotsiaalsel ühtekuuluvusel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab sellega seoses kahetsusväärseks, et 
ELis puudub tõeline innovatsioonide 
siseturg ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles kooskõlastama oma 
tegevust selles valdkonnas, eelkõige ELi 
patendi osas;

2. peab sellega seoses kahetsusväärseks, et 
ELis puudub tõeline innovatsioonide 
siseturg ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles kooskõlastama oma 
tegevust selles valdkonnas, eelkõige peatse 
kokkuleppe osas ühenduse patendi ja 
ühtse patendivaidluste lahendamise 
süsteemi kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et oluline on laiapõhjaline 
innovatsioonipoliitika, mis nõuab 
investeerimist inimestesse ja oskustesse, 
võttes arvesse nii teadusuuringutel 
põhinevaid innovatsioone kui ka 
nõudluspõhise innovatsioonipoliitika 
lähenemisviise; on arvamusel, et 
innovatsioonipoliitika peaks olema 
kooskõlas tööstus- ja tööhõivepoliitikaga, 
aidates tõsta tööhõive ja majanduskasvu 
taset;

3. rõhutab, et oluline on laiapõhjaline 
innovatsioonipoliitika, mis nõuab 
investeerimist inimestesse ja oskustesse, 
võttes arvesse nii teadusuuringutel 
põhinevaid innovatsioone kui ka 
nõudluspõhise innovatsioonipoliitika 
lähenemisviise;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Mitro Repo

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et oluline on laiapõhjaline 
innovatsioonipoliitika, mis nõuab 
investeerimist inimestesse ja oskustesse, 
võttes arvesse nii teadusuuringutel 
põhinevaid innovatsioone kui ka 
nõudluspõhise innovatsioonipoliitika 
lähenemisviise; on arvamusel, et 
innovatsioonipoliitika peaks olema 
kooskõlas tööstus- ja tööhõivepoliitikaga, 
aidates tõsta tööhõive ja majanduskasvu 
taset;

3. rõhutab, et oluline on laiapõhjaline 
innovatsioonipoliitika, mis nõuab 
investeerimist inimestesse ja oskustesse, 
võttes arvesse nii teadusuuringutel 
põhinevaid innovatsioone kui ka 
nõudluspõhise innovatsioonipoliitika 
lähenemisviise; rõhutab, et ELi 
innovatsioonipoliitika peaks toetama 
innovatsiooni, mis vastab kasutajate ja 
ühiskondlikele vajadustele, samuti uusi 
teenindusalaseid innovatsioone; on 
arvamusel, et innovatsioonipoliitika peaks 
olema kooskõlas tööstus- ja 
tööhõivepoliitikaga, aidates tõsta tööhõive 
ja majanduskasvu taset;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab võtmetehnoloogiate 
strateegilist tähtsust nii protsesside, 
kaupade ja teenuste innovatsiooni puhul 
kui ka üleminekul vähem süsihappegaase 
tekitavale teadmistepõhisele majandusele; 
toetab teatises KOM(2009)512 esitatud 
komisjoni suuniseid võtmetehnoloogiate 
tööstuspoliitilise raamistiku kohta ning 
ühineb komisjoni üleskutsega 
liikmesriikidele saavutada kokkulepe 
võtmetehnoloogiate kasutamise tähtsuse 
kohta ELis;

Or. de
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Muudatusettepanek 7
Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et innovatsioonipoliitikat 
tuleb kooskõlastada teiste ELi ja riiklike 
poliitikatega (näiteks tööstus-, keskkonna-
ja tarbijapoliitikaga), pidades silmas, et 
kindlaks määratud lähenemisviisid 
peavad olema piisavalt paindlikud, et neid 
saaks kohandada erinevate riiklike ja 
piirkondlike oludega;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles korraldama 
riigihankeid, et suurendada nõudlust 
innovaatiliste kaupade järele, parandades 
samas avalike teenuste kvaliteeti; rõhutab, 
et tellija hankeprogrammi üks eesmärk 
peaks olema innovatsioon;

5. kutsub liikmesriike üles korraldama 
riigihankeid, et suurendada lisaks 
pakkumispõhistele meetmetele nõudlust 
innovaatiliste kaupade ja teenuste järele, 
parandades samas avalike teenuste 
kvaliteeti; rõhutab, et tellija 
hankeprogrammi üks eesmärk peaks olema 
innovatsioon;

Or. de

Muudatusettepanek 9
Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)



AM\806648ET.doc 7/7 PE439.308v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et innovatsioon kujutab 
endast ennekõike uudistoodet, mis vastab 
tarbijate ja turgude vajadustele; palub 
seetõttu komisjonil tagada 
tarbijanõudluse kui innovatsiooni 
edasiviiva jõu esmatähtsuse 
tunnustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Mitro Repo

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub liikmesriike üles suurendama 
teadus- ja arendustegevuseks ette nähtud 
rahalisi vahendeid, et saavutada 2002. 
aastal Barcelonas püstitatud eesmärk 
kulutada 2010. aastaks teadus- ja 
arendustegevusele 3% SKPst; rõhutab 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
rahastamise olulisust majanduskriisi 
tingimustes, kuna see toetab töökohtade 
loomist pikas perspektiivis;

Or. en


