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Predlog spremembe 1
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je pravilno delovanje 
notranjega trga, ki temelji na visoki ravni 
varstva potrošnikov in socialne kohezije, 
motor evropske konkurenčnosti in potreben 
predpogoj za to, da bodo podjetniki nosilci 
inovacij v Evropi; 

1. poudarja, da je pravilno delovanje 
notranjega trga, ki temelji na odpravi 
trgovinskih ovir ter na visoki ravni varstva 
potrošnikov in socialne kohezije, motor 
evropske konkurenčnosti in potreben 
predpogoj za to, da bodo podjetniki nosilci 
inovacij v Evropi;

Or. de

Predlog spremembe 2
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je pravilno delovanje 
notranjega trga, ki temelji na visoki ravni 
varstva potrošnikov in socialne kohezije, 
motor evropske konkurenčnosti in 
potreben predpogoj za to, da bodo 
podjetniki nosilci inovacij v Evropi;

1. poudarja, da je krepitev podjetnikov kot 
nosilcev inovacij v Evropi nujen 
predpogoj za pravilno in učinkovito 
delovanje konkurenčnega notranjega trga, 
ki temelji na visoki ravni varstva 
potrošnikov in socialne kohezije;

Or. en

Predlog spremembe 3
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. v zvezi s tem obžaluje pomanjkanje 2. v zvezi s tem obžaluje pomanjkanje 
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resničnega notranjega trga za inovacije v 
EU ter poziva Komisijo in države članice, 
naj usklajujejo svoja prizadevanja na tem 
področju, zlasti v zvezi s patentom 
Skupnosti;

resničnega notranjega trga za inovacije v 
EU ter poziva Komisijo in države članice, 
naj usklajujejo svoja prizadevanja na tem 
področju, zlasti v zvezi s hitrim 
sporazumom o patentu Skupnosti in 
enotnem sistemu patentnih sodišč;

Or. de

Predlog spremembe 4
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja pomembnost široko zastavljene 
inovacijske politike, ki zahteva vlaganja v 
ljudi in veščine ter upošteva inovacije, ki 
temeljijo na raziskavah, in pristope v 
inovacijski politiki, ki temeljijo na 
povpraševanju; meni, da je treba 
inovacijsko politiko usklajevati z 
industrijsko politiko in politiko 
zaposlovanja, saj bo tako prispevala k 
visoki stopnji zaposlenosti in rasti;

3. poudarja pomembnost široko zastavljene 
inovacijske politike, ki zahteva vlaganja v 
ljudi in veščine ter upošteva inovacije, ki 
temeljijo na raziskavah, in pristope v 
inovacijski politiki, ki temeljijo na 
povpraševanju;

Or. en

Predlog spremembe 5
Mitro Repo

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja pomembnost široko zastavljene 
inovacijske politike, ki zahteva vlaganja v 
ljudi in veščine ter upošteva inovacije, ki 
temeljijo na raziskavah, in pristope v 
inovacijski politiki, ki temeljijo na 
povpraševanju; meni, da je treba 

3. poudarja pomembnost široko zastavljene 
inovacijske politike, ki zahteva vlaganja v 
ljudi in veščine ter upošteva inovacije, ki 
temeljijo na raziskavah, in pristope v 
inovacijski politiki, ki temeljijo na 
povpraševanju; poudarja, da bi morala 
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inovacijsko politiko usklajevati z 
industrijsko politiko in politiko 
zaposlovanja, saj bo tako prispevala k 
visoki stopnji zaposlenosti in rasti;

inovacijska politika EU okrepiti inovacije, 
ki zadovoljujejo potrebne uporabnikov in 
družbe, ter inovacije na področju novih 
storitev; meni, da je treba inovacijsko 
politiko usklajevati z industrijsko politiko 
in politiko zaposlovanja, saj bo tako 
prispevala k visoki stopnji zaposlenosti in 
rasti;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja strateški pomen ključnih 
spodbujevalnih tehnologij za inovacije na 
področju procesov, proizvodov in storitev 
ter za prehod na na znanje oprti 
gospodarski sistem z majhnimi emisijami 
CO2; podpira smernice, ki jih je 
predstavila Komisija v svojem sporočilu 
KOM (2009) 512, za razvoj okvirja 
industrijske politike za ključne 
spodbujevalne tehnologije ter se 
pridružuje zahtevi, ki jo je Komisija 
naslovila na države članice, naj se 
sporazumejo o pomenu uporabe ključnih 
spodbujevalnih tehnologij v EU;  

Or. de

Predlog spremembe 7
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)



PE439.308v01-00 6/7 AM\806648SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da bi inovacijska politika 
morala biti usklajena z drugimi politikami 
EU in nacionalnimi politikami (kot so 
industrijska, okoljska in potrošniška), ob 
upoštevanju, da morajo biti opredeljeni 
pristopi dovolj prožni, da jih je mogoče 
prilagajati različnim nacionalnim in 
regionalnim okoliščinam;

Or. en

Predlog spremembe 8
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj uporabljajo 
javna naročila za pospeševanje 
povpraševanja po inovativnih proizvodih, 
tako da izboljšujejo kakovost javnih 
storitev; poudarja, da bi morali pogodbeni 
organi vključiti inovacije med cilje svojih 
programov javnih naročil;

5. poziva države članice, naj uporabljajo, 
poleg ukrepov na strani ponudbe, javna 
naročila za pospeševanje povpraševanja po 
inovativnih proizvodih in storitvah, tako 
da izboljšujejo kakovost javnih storitev; 
poudarja, da bi morali pogodbeni organi 
vključiti inovacije med cilje svojih 
programov javnih naročil;

Or. de

Predlog spremembe 9
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je inovacija v prvi vrsti 
novost, ki se odziva na potrebe 
potrošnikov in trga ; zato poziva Komisijo, 
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naj zagotovi večje priznanje primarnosti 
povpraševanja potrošnikov kot gonilne 
sile inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 10
Mitro Repo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj povečajo 
svoja sredstva za raziskave in razvoj, da bi 
tako dosegle cilj, določen v Barceloni leta 
2002, v skladu s katerim bi naj do leta 
2010 v ta namen uporabile 3 % BDP; 
poudarja pomen financiranja raziskav in 
inovacij v času gospodarske krize, saj bo 
to na dolgi rok povečalo ustvarjanje 
delovnih mest;

Or. en


