
AM\806648FI.doc PE439.308v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROPEAN PARLIAMENT 2009–2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2009/2227(INI)

1.3.2010

TARKISTUKSET
1–10

Lausuntoluonnos
Mitro Repo
(PE439.078v01-00)

yhteisön innovaatiopolitiikasta muuttuvassa maailmassa
(2009/2227(INI))



PE439.308v01-00 2/7 AM\806648FI.doc

FI

AM_Com_NonLegOpinion



AM\806648FI.doc 3/7 PE439.308v01-00

FI

Tarkistus 1
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta, joka perustuu 
kuluttajansuojan ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden korkeaan tasoon, on 
Euroopan kilpailukyvyn käyttövoima ja 
välttämätön edellytys yrittäjien 
toimimiselle Euroopan innovaation 
ylläpitäjinä;  

1. korostaa, että sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta, joka perustuu kaupan
esteiden poistamiseen sekä
kuluttajansuojan ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden korkeaan tasoon, on 
Euroopan kilpailukyvyn käyttövoima ja 
välttämätön edellytys yrittäjien 
toimimiselle Euroopan innovaation 
ylläpitäjinä; 

Or. de

Tarkistus 2
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta, joka perustuu 
kuluttajansuojan ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden korkeaan tasoon, on 
Euroopan kilpailukyvyn käyttövoima ja 
välttämätön edellytys yrittäjien 
toimimiselle Euroopan innovaation 
ylläpitäjinä;

1. korostaa, että on välttämätöntä 
vahvistaa yrittäjiä innovaation 
käyttövoimana, jotta kuluttajansuojan ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden korkeaan 
tasoon perustuvat sisämarkkinat voivat 
toimia moitteettomasti;

Or. en
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Tarkistus 3
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana, että EU:lla ei ole 
todellisia innovaatioiden sisämarkkinoita, 
ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan tämän alan toimintaansa 
erityisesti yhteisöpatenttia koskevissa 
asioissa;

2. pitää valitettavana, että EU:lla ei ole 
todellisia innovaatioiden sisämarkkinoita, 
ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan tämän alan toimintaansa 
erityisesti sopimalla pikaisesti 
yhteisöpatentista ja yhdenmukaisesta 
patenttituomioistuinjärjestelmästä;

Or. de

Tarkistus 4
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa laajapohjaisen 
innovaatiopolitiikan merkitystä ja vaatii 
investointeja ihmisiin ja osaamiseen siten, 
että otetaan huomioon sekä tutkimukseen 
perustuvat innovaatiot että 
innovaatiopolitiikan kysyntälähtöiset 
tarkastelutavat; on sitä mieltä, että 
innovaatiopolitiikkaa olisi koordinoitava 
työllisyyden ja kasvun korkeaa tasoa 
edistävän teollisuus- ja työllisyyspolitiikan 
suhteen; 

3. korostaa laajapohjaisen 
innovaatiopolitiikan merkitystä ja vaatii 
investointeja ihmisiin ja osaamiseen siten, 
että otetaan huomioon sekä tutkimukseen 
perustuvat innovaatiot että 
innovaatiopolitiikan kysyntälähtöiset 
tarkastelutavat;

Or. en
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Tarkistus 5
Mitro Repo

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa laajapohjaisen 
innovaatiopolitiikan merkitystä ja vaatii 
investointeja ihmisiin ja osaamiseen siten, 
että otetaan huomioon sekä tutkimukseen 
perustuvat innovaatiot että 
innovaatiopolitiikan kysyntälähtöiset 
tarkastelutavat; on sitä mieltä, että 
innovaatiopolitiikkaa olisi koordinoitava 
työllisyyden ja kasvun korkeaa tasoa 
edistävän teollisuus- ja työllisyyspolitiikan 
suhteen; 

3. korostaa laajapohjaisen 
innovaatiopolitiikan merkitystä ja vaatii 
investointeja ihmisiin ja osaamiseen siten, 
että otetaan huomioon sekä tutkimukseen 
perustuvat innovaatiot että 
innovaatiopolitiikan kysyntälähtöiset 
tarkastelutavat; korostaa, että EU:n 
innovaatiopolitiikan olisi tuettava 
käyttäjien ja yhteiskunnan tarpeisiin 
vastaavia innovaatioita sekä uusia 
palveluinnovaatioita; on sitä mieltä, että 
innovaatiopolitiikkaa olisi koordinoitava 
työllisyyden ja kasvun korkeaa tasoa 
edistävän teollisuus- ja työllisyyspolitiikan 
suhteen; 

Or. en

Tarkistus 6
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa keskeisten kehitystä 
vauhdittavien teknologioiden strategista 
merkitystä prosesseihin, tavaroihin ja 
palveluihin liittyvässä innovoinnissa 
samoin kuin vähähiilidioksidipäästöiseen 
osaamistalousjärjestelmään siirtymisessä; 
tukee komission tiedonannossa 
KOM(2009) 512 esitettyjä linjauksia 
kehitystä vauhdittavaa huipputeknologiaa 
koskevien teollisuuspoliittisten puitteiden 
kehittämiseksi ja yhtyy jäsenvaltioille 
esitettyyn pyyntöön tunnustaa keskeisten 
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kehitystä vauhdittavien teknologioiden 
käytön merkitys EU:ssa;

Or. de

Tarkistus 7
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että innovaatiopolitiikka 
olisi sovitettava yhteen muiden EU:n sekä 
kansallisten politiikkojen kanssa (kuten 
teollisuus-, ympäristö- ja 
kuluttajapolitiikkojen) ja samalla olisi 
muistettava, että yksilöitävien 
lähestymistapojen olisi oltava riittävän 
joustavia, jotta ne voidaan mukauttaa 
erilaisiin kansallisiin ja alueellisiin 
olosuhteisiin;

Or. en

Tarkistus 8
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
julkisia hankintoja innovatiivisten 
tuotteiden kysynnän lisäämiseen ja samalla 
parantamaan julkisten palvelujen laatua; 
korostaa, että hankintaviranomaisten olisi 
otettava innovointi yhdeksi 
hankintaohjelmiensa tavoitteeksi;

5. kehottaa jäsenvaltioita tarjouspohjaisten 
toimenpiteiden lisäksi käyttämään julkisia 
hankintoja innovatiivisten tuotteiden ja 
palveluiden kysynnän lisäämiseen ja 
samalla parantamaan julkisten palvelujen 
laatua; korostaa, että 
hankintaviranomaisten olisi otettava 
innovointi yhdeksi hankintaohjelmiensa 
tavoitteeksi;
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Or. de

Tarkistus 9
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että innovaatio on ennen 
kaikkea uutuus, joka vastaa kuluttajien ja 
markkinoiden tarpeisiin; pyytää siitä 
syystä komissiota varmistamaan, että 
kuluttajien tarpeet asetetaan entistä 
enemmän etusijalle innovaation 
käyttövoimana;

Or. en

Tarkistus 10
Mitro Repo

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
rahoitusta tutkimukselle ja kehitykselle, 
jotta vuonna 2002 Barcelonassa asetettu 
tavoite käyttää kolme prosenttia 
bruttokansantuotteesta tutkimukseen ja 
kehitykseen saavutetaan; korostaa 
tutkimuksen ja innovaation rahoituksen 
tärkeyttä talouskriisin aikana, koska siten 
luodaan pitkällä aikavälillä lisää uusia 
työpaikkoja;

Or. en


