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Módosítás 1
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a magas szintű 
fogyasztóvédelmen és a társadalmi 
kohézión alapuló belső piac megfelelő 
működése az európai versenyképesség 
mozgatórugója és egyben szükséges 
előfeltétele is, amennyiben az a cél, hogy a 
vállalkozások az innováció élén járjanak 
Európában; 

1. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
akadályok leépítésén, valamint a magas 
szintű fogyasztóvédelmen és a társadalmi 
kohézión alapuló belső piac megfelelő 
működése az európai versenyképesség 
mozgatórugója és egyben szükséges 
előfeltétele is, amennyiben az a cél, hogy a 
vállalkozások az innováció élén járjanak 
Európában;

Or. de

Módosítás 2
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a magas szintű 
fogyasztóvédelmen és a társadalmi 
kohézión alapuló belső piac megfelelő 
működése az európai versenyképesség 
mozgatórugója és egyben szükséges 
előfeltétele is, amennyiben az a cél, hogy a
vállalkozások az innováció élén járjanak 
Európában;

1. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások
mint az európai innováció éllovasainak 
megerősítése a magas szintű 
fogyasztóvédelmen és a társadalmi 
kohézión alapuló versenyképes belső piac 
megfelelő és hatékony működésének 
szükséges előfeltétele;

Or. en

Módosítás 3
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja ezzel kapcsolatban, hogy nem 
létezik igazi belső piac az innováció 
vonatkozásában az EU-ban, és felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
hangolják össze erőfeszítéseiket e téren, 
különösen az uniós szabadalmat is érintő 
ügyekben;

2. sajnálja ezzel kapcsolatban, hogy nem 
létezik igazi belső piac az innováció 
vonatkozásában az EU-ban, és felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
hangolják össze erőfeszítéseiket e téren, 
különösen a közösségi szabadalomra és az 
egységes szabadalmi bírósági rendszerre 
vonatkozó időszerű megegyezést illetően;

Or. de

Módosítás 4
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a széleskörű támogatást 
élvező, az emberi erőforrásokba és a 
szakértelembe befektető innovációs 
politika jelentőségét, amely számításba 
veszi mind a kutatásalapú innovációkat, 
mind pedig a kereslet által vezérelt 
innovációs politikai megközelítést; az a 
véleménye, hogy az innovációs politikát 
össze kell hangolni az iparpolitikával és a 
foglalkoztatáspolitikával, hozzájárulva a 
magas szintű foglalkoztatáshoz és 
növekedéshez;

3. hangsúlyozza a széleskörű támogatást 
élvező, az emberi erőforrásokba és a 
szakértelembe befektető innovációs 
politika jelentőségét, amely számításba 
veszi mind a kutatásalapú innovációkat, 
mind pedig a kereslet által vezérelt 
innovációs politikai megközelítést;

Or. en

Módosítás 5
Mitro Repo

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a széleskörű támogatást 
élvező, az emberi erőforrásokba és a 
szakértelembe befektető innovációs 
politika jelentőségét, amely számításba 
veszi mind a kutatásalapú innovációkat, 
mind pedig a kereslet által vezérelt 
innovációs politikai megközelítést; az a 
véleménye, hogy az innovációs politikát 
össze kell hangolni az iparpolitikával és a 
foglalkoztatáspolitikával, hozzájárulva a 
magas szintű foglalkoztatáshoz és 
növekedéshez;

3. hangsúlyozza a széleskörű támogatást 
élvező, az emberi erőforrásokba és a 
szakértelembe befektető innovációs 
politika jelentőségét, amely számításba 
veszi mind a kutatásalapú innovációkat, 
mind pedig a kereslet által vezérelt 
innovációs politikai megközelítést; 
hangsúlyozza, hogy az EU innovációs 
politikájának a felhasználói és a 
társadalmi igényekre válaszoló 
innovációkat, valamint az új szolgáltatási 
innovációkat kellene támogatnia; az a 
véleménye, hogy az innovációs politikát 
össze kell hangolni az iparpolitikával és a 
foglalkoztatáspolitikával, hozzájárulva a 
magas szintű foglalkoztatáshoz és 
növekedéshez;

Or. en

Módosítás 6
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a kulcstechnológiák 
stratégiai jelentőségét a folyamatok, áruk 
és szolgáltatások terén megvalósított 
innováció, valamint az alacsony CO2-
kibocsátású, tudásalapú gazdasági 
rendszerre való átállás szempontjából; 
támogatja a Bizottság által a 
COM(2009)512 közleményben a 
kulcstechnológiákra vonatkozó 
iparpolitikai keret kidolgozása 
tekintetében előterjesztett 
iránymutatásokat, és csatlakozik ahhoz a 
tagállamokhoz intézett felszólításához, 
hogy jussanak megegyezésre a 
kulcstechnológiák EU-ban való 
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felhasználásának jelentőségéről;

Or. de

Módosítás 7
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az innovációs 
politikát össze kell hangolni az egyéb 
uniós és nemzeti politikákkal (mint 
például ipar-, környezetvédelmi és 
fogyasztóvédelmi politika), szem előtt 
tartva, hogy az azonosított 
megközelítéseknek kellően rugalmasnak 
kell lenniük, hogy hozzáigazíthatók 
legyenek a különböző nemzeti és 
regionális körülményekhez;

Or. en

Módosítás 8
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri a tagállamokat, hogy 
közbeszerzések révén serkentsék az 
innovatív termékek iránti keresletet, s 
egyúttal javítsák a közszolgáltatások 
színvonalát; hangsúlyozza, hogy a 
szerződő hatóságoknak az innovációt 
beszerzési programjaik egyik céljává kell 
kitűzniük;

5. kéri a tagállamokat, hogy a kínálaton 
alapuló intézkedéseket kiegészítve
közbeszerzések révén serkentsék az
innovatív termékek és szolgáltatások iránti 
keresletet, s egyúttal javítsák a 
közszolgáltatások színvonalát; 
hangsúlyozza, hogy a szerződő 
hatóságoknak az innovációt beszerzési 
programjaik egyik céljává kell kitűzniük;

Or. de
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Módosítás 9
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az innováció 
mindenek előtt olyan újítás, amely a 
fogyasztók és a piac szükségleteire reagál; 
ezért annak biztosítására kéri a 
Bizottságot, hogy jobban ismerjék el a 
fogyasztói igények mint az innováció 
mozgatórugóinak elsőbbségét;

Or. en

Módosítás 10
Mitro Repo

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék 
a K+F számára nyújtott finanszírozást a 
2002-ben Barcelonában meghatározott cél 
elérése érdekében, amely szerint 2010-re a 
GDP 3%-át kell K+F-re fordítani; 
hangsúlyozza a kutatás és az innováció 
finanszírozásának fontosságát a 
gazdasági válság idején, mivel ez hosszú 
távon serkenteni fogja a 
munkahelyteremtést;

Or. en


