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Tarkistus 1
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että nopealla kehityksellä 
kohti innovaatiounionia ja 
eurooppalaisen sosiaalisen innovoinnin 
pilottihankkeen käynnistämisellä olisi 
suuri vaikutus tuottavuuteen ja se 
mahdollistaisi kestävän talouskasvun sekä
työpaikkojen luomisen;

1. korostaa, että edistyminen 
innovaatiounionin toteuttamisessa 
komission koordinoitujen aloitteiden ja 
jäsenvaltioiden vahvan sitoutumisen 
tukemana luo uusia tilaisuuksia 
yrityksille, erityisesti innovoiville pk-
yrityksille, ja lisäksi tukee voimakkaasti
työpaikkojen luomista ja synnyttää uutta 
ja kestävää talouskasvua;

Or. en

Tarkistus 2
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että nopealla kehityksellä 
kohti innovaatiounionia ja 
eurooppalaisen sosiaalisen innovoinnin 
pilottihankkeen käynnistämisellä olisi 
suuri vaikutus tuottavuuteen ja se 
mahdollistaisi kestävän talouskasvun sekä
työpaikkojen luomisen;

1. korostaa, että Euroopan sisämarkkinat 
vaikuttavat myönteisesti innovaatioiden 
käyttöönottoon ja siten kasvuun ja
työpaikkojen luomiseen edistämällä 
kilpailua ja lisäämällä innovatiivisten 
tuotteiden ja palvelujen mahdollista 
kysyntää; pitää myönteisenä komission 
laaja-alaista strategista lähestymistapaa, 
jossa yhdistetään sekä kysyntään että 
tarjontaan perustuvia välineitä 
horisontaalisiin ja alakohtaisiin 
välineisiin;

Or. de
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Tarkistus 3
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että komission on asetettava 
kansalaisten huolenaiheet etusijalle 
innovaatiounionin yhteydessä ja 
käynnistettävä avoin vuoropuhelu 
kansalaisten oikeuksia ajavien 
merkityksellisten sidosryhmien kanssa;

Or. en

Tarkistus 4
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että T&K-tavoite, joka on 
kolme prosenttia BKT:sta, muodostuu 
kahden prosentin (yksityinen sektori) ja 
yhden prosentin (julkinen sektori) 
suuruisista osuuksista; panee merkille, 
että yksityisen tutkimusrahoituksen alalla 
on vielä erityisiä puutteita, jotka voidaan 
korjata ainoastaan mukauttamalla 
sääntely-ympäristöä yritysten, myös pk-
yritysten, hyväksi; kannattaa erityisesti 
komission työtä todelliseen 
innovointikykyyn perustuvan uuden 
pääindikaattorin kehittämisessä, koska 
tämä antaisi enemmän tietoa kuin 
suorituksen mittaaminen suhteessa 
numeerisiin tavoitteisiin; 

Or. en
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Tarkistus 5
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pitää myönteisenä komission 
aikomusta parantaa yritysten innovoinnin 
edellytyksiä varsinkin 
immateriaalioikeuksien ja EU-patentin 
kehittämisen osalta;

Or. en

Tarkistus 6
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa, että standardoinnilla on 
tärkeä tehtävä myös innovaatioiden 
edistämisessä ja pk-yritysten uusille 
markkinoille pääsyn helpottamisessa; 
pitää tässä suhteessa myönteisenä tulossa 
olevaa komission ehdotusta, erityisesti 
standardoinnin ulottamista palveluihin; 

Or. en

Tarkistus 7
Louis Grech

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on vakuuttunut siitä, että 
kriisinjälkeisessä Euroopassa 
yhtenäismarkkinoita koskevat strategiat 
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on muotoiltava siten, että ne vahvistavat 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta, takaavat 
markkinoiden yhtenäisyyden ja edistävät 
innovointia; kannattaa eurooppalaista 
sosiaalisen innovoinnin pilottihanketta 
koskevaa komission aloitetta, jolla 
varmistetaan, että tuotteiden, palveluiden 
ja liiketoimintamallien luomista koskevat 
innovatiiviset ideat liittyvät EU:n 
kansalaisten ja kuluttajien sosiaalisiin 
tarpeisiin ja, mikä on vielä tärkeämpää, 
täyttävät nämä tarpeet;

Or. en

Tarkistus 8
Louis Grech

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että innovointi ja luovuus ovat 
avaintekijöitä unionin talouden elpymisen 
kannalta ja ettei pidä aliarvioida sitä, 
kuinka tärkeää on muuntaa unionin 
tieteelliset ja teknologiset läpimurrot 
uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi; odottaa 
komission jakavan riittävästi varoja T&K 
-toimintaan unionin tulevissa 
talousarvioissa, jotta taataan kestävä 
talouskasvu, luodaan työpaikkoja ja 
maksimoidaan sosiaaliset hyödyt sekä se 
kilpailullinen etumatka, jota Eurooppa 
tarvitsee lyödäkseen maailman muut 
suuret taloudet;

Or. en
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Tarkistus 9
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kannustaa komissiota sen 
halukkuudessa elvyttää laiminlyötyjä 
immateriaalioikeuksia; katsoo, että yksi 
tapa tämän aikaansaamiseen voisi olla 
eurooppalaisen patenttirahaston 
perustaminen, joka loisi lupajärjestelmän 
avulla patenttirenkaita eurooppalaisten 
yritysten, erityisesti innovatiivisten pk-
yritysten, eduksi;

Or. en

Tarkistus 10
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että pk-yrityksillä ja 
mikroyrityksillä on tarve saada 
kohtuuhintaista rahoitusta lisäämällä 
osallistumista erilaisiin 
innovaatiohankkeisiin; kehottaa 
komissiota toteuttamaan asianmukaisia 
toimia EU:n rahoitusohjelmien toiminnan 
parantamiseksi palkitsemalla 
innovaatiohankkeita edistäviä yrityksiä;

2. korostaa, että nopeasti kasvavilla ja 
innovatiivisilla pk-yrityksillä on tarve 
saada kohtuuhintaista rahoitusta
luottotakuu- ja lainatakuujärjestelmien 
saatavuuden varmistamisen avulla; pitää 
tarpeellisena lainoittaa nykyisiä 
kansallisen ja EU:n tason ohjelmia ja 
tunnustaa EIP:n pk-yrityslainojen 
hoitavan tärkeää tehtävää; korostaa 
tarvetta parantaa eurooppalaisia 
riskipääomamarkkinoita luomalla 
enemmän investointikannustimia 
yksityisille sijoittajille, poistamalla esteitä 
riskipääomarahastojen rajat ylittävän 
toiminnan tieltä ja helpottamalla 
innovatiivisten yritysten listautumista 
pörssiin; kehottaa komissiota toteuttamaan 
asianmukaisia toimia EU:n 
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rahoitusohjelmien toiminnan 
parantamiseksi yksinkertaistamalla 
monimutkaisia hallinnollisia menettelyjä 
ja asettamalla enemmän rahoitusta 
saataville, erityisesti kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmassa;

Or. de

Tarkistus 11
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että pk-yrityksillä ja 
mikroyrityksillä on tarve saada 
kohtuuhintaista rahoitusta lisäämällä 
osallistumista erilaisiin 
innovaatiohankkeisiin; kehottaa komissiota 
toteuttamaan asianmukaisia toimia EU:n 
rahoitusohjelmien toiminnan 
parantamiseksi palkitsemalla 
innovaatiohankkeita edistäviä yrityksiä;

2. korostaa, että pk-yrityksillä ja 
mikroyrityksillä on tarve saada 
kohtuuhintaista rahoitusta lisäämällä 
osallistumista erilaisiin 
innovaatiohankkeisiin; kehottaa komissiota 
toteuttamaan asianmukaisia toimia EU:n 
rahoitusohjelmien toiminnan 
parantamiseksi, erityisesti sopivien 
yritysten valinnan osalta, ja helpottamaan 
innovatiivisia lähestymistapoja käyttöön 
ottavien pk-yritysten ja mikroyritysten 
pääsyä näihin ohjelmiin;

Or. de

Tarkistus 12
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että pk-yrityksillä ja 
mikroyrityksillä on tarve saada 
kohtuuhintaista rahoitusta lisäämällä 
osallistumista erilaisiin 

2. korostaa, että EU:ssa on tarpeen 
parantaa, stimuloida ja turvata 
tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin 
rahoitusta; korostaa erityisesti, että pk-
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innovaatiohankkeisiin; kehottaa komissiota 
toteuttamaan asianmukaisia toimia EU:n 
rahoitusohjelmien toiminnan 
parantamiseksi palkitsemalla 
innovaatiohankkeita edistäviä yrityksiä;

yrityksillä ja mikroyrityksillä on tarve 
saada kohtuuhintaista rahoitusta lisäämällä 
osallistumista erilaisiin 
innovaatiohankkeisiin; kehottaa komissiota 
toteuttamaan asianmukaisia toimia EU:n 
rahoitusohjelmien toiminnan 
parantamiseksi palkitsemalla 
innovaatiohankkeita edistäviä yrityksiä;
pitää erityisesti valitettavana sitä, että 
ratkaisevan tärkeiltä ja jo hyväksytyiltä 
tutkimukseen, innovointiin ja 
kehittämiseen liittyviltä välineiltä, kuten 
Euroopan strategiselta 
energiateknologiasuunnitelmalta (SET-
suunnitelmalta), puuttuu rahoitus;

Or. en

Tarkistus 13
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää valitettavana, että 
korkeakoulutuksen saaneet ammattilaiset 
kohtaavat yhä työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden esteitä kuten ongelmia 
eläkeoikeuksien siirtämisessä; korostaa 
tarvetta kehittää järjestelmä, joka 
aktiivisesti kannustaa tutkijoita ja 
tieteilijöitä liikkuvuuteen Euroopan 
yliopistojen ja tutkimuskeskusten välillä; 
korostaa, että tämä vilkastuttaisi tietojen 
vaihtoa sekä edistäisi suuresti innovointia 
ja Euroopan osaamistalouden 
kehittymistä; 

Or. en
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Tarkistus 14
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa aktiivisena ja terveenä 
ikääntymistä käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden 
pilottihankkeen puitteissa yhdistämään 
kaikki merkitykselliset EU-tason 
politiikan alat, erityisesti kuluttajansuoja-
ja tiedotuspolitiikat, ja siten edistämään 
kattavasti kumppanuuden 
kokonaistavoitetta eli sen 
mahdollistamista, että kansalaiset voivat 
vuoteen 2020 mennessä elää pitempään 
aktiivisina, itsenäisinä ja hyvästä 
terveydestä nauttien; 

Or. en

Tarkistus 15
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa voimakkaasti kaupunki- ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiin ja 
mikroyrityksiin keskittyvää 
ekoinnovaatioiden toimintasuunnitelmaa, 
jonka avulla nämä yritykset työllistäisivät 
nuoria ihmisiä;

3. tunnustaa, että tuotteita koskevat 
yhdenmukaistetut säännöt 
sisämarkkinoilla, esimerkiksi 
ekoinnovoinnin alalla, ovat 
innovatiivisten tuotteiden käyttöönoton 
tärkeä edellytys; kehottaa komissiota 
vaikutustenarvioinneissaan arvioimaan 
huolellisesti ekoinnovointia tavoitteena 
pitävän lisäyhdenmukaistamisen 
vaikutusta kilpailukykyyn, työpaikkoihin 
ja ympäristöön sekä ottamaan huomioon 
pk-yritysten tarpeet; 

Or. de
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Tarkistus 16
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa voimakkaasti kaupunki- ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiin ja 
mikroyrityksiin keskittyvää 
ekoinnovaatioiden toimintasuunnitelmaa, 
jonka avulla nämä yritykset työllistäisivät 
nuoria ihmisiä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 17
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa voimakkaasti kaupunki- ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiin ja 
mikroyrityksiin keskittyvää 
ekoinnovaatioiden toimintasuunnitelmaa, 
jonka avulla nämä yritykset työllistäisivät 
nuoria ihmisiä;

3. kannattaa voimakkaasti kaupunki- ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiin ja 
mikroyrityksiin keskittyvää 
ekoinnovaatioiden toimintasuunnitelmaa, 
jonka avulla nämä yritykset työllistäisivät 
nuoria ihmisiä; korostaa, että 
ympäristöystävällisen teknologian 
innovaatiot tarjoavat tilaisuuden 
vauhdittaa siirtymistä kestävämpään 
talouteen ja edistävät työpaikkojen 
luomista ja että korkeatasoiset sosiaali-, 
ympäristö- ja kuluttajansuojastandardit 
kannustavat yrityksiä etenemään tähän 
suuntaan; 

Or. en
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Tarkistus 18
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa voimakkaasti kaupunki- ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiin ja 
mikroyrityksiin keskittyvää 
ekoinnovaatioiden toimintasuunnitelmaa, 
jonka avulla nämä yritykset työllistäisivät 
nuoria ihmisiä;

3. kannattaa voimakkaasti kaupunki- ja 
maaseutualueiden sekä syrjäisten alueiden
pk-yrityksiin ja mikroyrityksiin keskittyvää 
ekoinnovaatioiden toimintasuunnitelmaa, 
jonka avulla julkinen sektori saisi yritykset
todella osallistumaan julkisten palvelujen 
tarjontaa koskevien innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 19
Louis Grech

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa voimakkaasti kaupunki- ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiin ja 
mikroyrityksiin keskittyvää 
ekoinnovaatioiden toimintasuunnitelmaa, 
jonka avulla nämä yritykset työllistäisivät 
nuoria ihmisiä;

3. kehottaa komissiota sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketin lopullista versiota 
laatiessaan harkitsemaan SEUT-
sopimuksen 11 artiklaan perustuvien 
kestävien sisämarkkinoiden luomista 
koskevan strategian yhdistämistä siihen 
kehittämällä osallistava, vähähiilinen ja 
ympäristöystävällinen osaamistalous, 
mikä käsittää muun muassa T&K:n 
tehostamistoimia ja puhtaamman 
teknologian kehittämistä edistäviä 
innovointitoimia; kannattaa voimakkaasti 
kaupunki- ja maaseutualueiden pk-
yrityksiin ja mikroyrityksiin keskittyvää 
ekoinnovaatioiden toimintasuunnitelmaa, 
jonka avulla nämä yritykset työllistäisivät 
nuoria ihmisiä;

Or. en
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Tarkistus 20
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää vauhdittaa 
EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien 
yksinkertaistamista, jotta lisättäisiin 
yritysten mahdollisuuksia osallistua EU:n 
rahoittamiin ohjelmiin;

4. korostaa, että on tärkeää vauhdittaa 
EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien 
yksinkertaistamista, jotta lisättäisiin 
yritysten mahdollisuuksia osallistua EU:n 
rahoittamiin ohjelmiin; korostaa tarvetta 
vahvistaa pk-yritysten valmiuksia 
hankesuunnittelussa ja ehdotusten 
laatimisessa tarjoamalla muun muassa 
teknistä apua ja asiaankuuluvia 
koulutusohjelmia;

Or. en

Tarkistus 21
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää vauhdittaa
EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien 
yksinkertaistamista, jotta lisättäisiin 
yritysten mahdollisuuksia osallistua EU:n 
rahoittamiin ohjelmiin;

4. korostaa, että on tärkeää yksinkertaistaa
EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia ja 
vähentää tukihakemusmenettelyjen 
byrokraattisuutta, jotta lisättäisiin 
yritysten kannustimia osallistua EU:n 
rahoittamiin ohjelmiin;

Or. de

Tarkistus 22
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
4 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää vauhdittaa 
EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien 
yksinkertaistamista, jotta lisättäisiin 
yritysten mahdollisuuksia osallistua EU:n 
rahoittamiin ohjelmiin;

4. korostaa, että on tärkeää vauhdittaa 
EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien 
yksinkertaistamista, jotta lisättäisiin 
yritysten mahdollisuuksia osallistua EU:n 
rahoittamiin ohjelmiin; panee merkille, 
että yksinkertaistetut menettelyt takaavat 
julkisen rahoituksen tehokkaan ja 
tuloksellisen käytön ja niiden avulla 
vältetään resurssien kuluttamista 
monimutkaisiin sääntöihin, hallinnollisiin 
rasitteisiin ja kohtuuttomaan valvontaan;

Or. en

Tarkistus 23
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää vauhdittaa 
EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien
yksinkertaistamista, jotta lisättäisiin 
yritysten mahdollisuuksia osallistua EU:n 
rahoittamiin ohjelmiin;

4. korostaa, että on tärkeää vauhdittaa
hakemusten tekemiseen EU:n tutkimus- ja
innovaatio-ohjelmissa sovellettavien 
hallinnollisten menettelyjen
yksinkertaistamista, jotta lisättäisiin 
yritysten mahdollisuuksia osallistua EU:n 
rahoittamiin ohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 24
Toine Manders

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää vauhdittaa 4. korostaa, että on tärkeää tarvittaessa
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EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien 
yksinkertaistamista, jotta lisättäisiin
yritysten mahdollisuuksia osallistua EU:n 
rahoittamiin ohjelmiin;

vauhdittaa EU:n tutkimus- ja innovaatio-
ohjelmien yksinkertaistamista ja lisätä
yritysten osallistumista EU:n rahoittamiin 
ohjelmiin, joista myönnettyä rahoitusta 
olisi pidettävä lainoina, jotka maksetaan 
takaisin menestyksen tullessa;

Or. nl

Tarkistus 25
Mitro Repo

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa hyvin toimivan 
yhteisöpatentin tärkeyttä tutkimus- ja 
innovaatioalan sisämarkkinoiden 
luomisen kannalta sekä standardoinnin 
merkitystä innovatiivisten tuotteiden 
kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 26
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa vaihtoehtoisten 
rahoituslähteiden tärkeyttä innovatiivisille 
yrityksille, jotka osallistuvat tutkimukseen 
ja kehittämiseen, erityisesti sellaisten 
hankkeiden rahoittamisessa, joiden 
tarkoituksena on tuoda T&K-tulokset 
markkinoille yhteistyössä yliopistojen ja 
tutkimuskeskusten kanssa; tukee 
erityisesti koko Euroopan laajuisten 
riskipääomavälineiden luomista, joissa 
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yhdistetään julkiset ja yksityiset 
investoinnit tehokkaamman 
rahoitusympäristön luomiseksi nopeasti 
kasvaville ja innovatiivisille pk-yrityksille, 
ja kannustaa komissiota työskentelemään 
yhdessä EIP:n, EIR:n ja jäsenvaltioiden 
asiantuntijaelinten kanssa tämän työn 
viemiseksi eteenpäin ensisijaisena asiana;

Or. en

Tarkistus 27
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota tukemaan julkisen 
sektorin pyrkimyksiä ottaa käyttöön 
innovoivia lähestymistapoja, joissa 
hyödynnetään uutta teknologiaa ja 
menettelyjä ja levitetään byrokratiaa 
vähentäviä ja kansalaiskeskeisiä 
toimintalinjoja tukevia parhaita käytäntöjä 
julkishallinnossa;

5. kehottaa komissiota tukemaan julkisen 
sektorin pyrkimyksiä ottaa käyttöön 
innovoivia lähestymistapoja, joissa 
hyödynnetään uutta teknologiaa ja 
menettelyjä esimerkiksi sähköisen 
hallinnon alalla ja levitetään byrokratiaa 
vähentäviä ja kansalaiskeskeisiä 
toimintalinjoja tukevia parhaita käytäntöjä 
julkishallinnossa;

Or. de

Tarkistus 28
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota tukemaan julkisen 
sektorin pyrkimyksiä ottaa käyttöön 
innovoivia lähestymistapoja, joissa 
hyödynnetään uutta teknologiaa ja 
menettelyjä ja levitetään byrokratiaa 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
tukemaan julkisen sektorin pyrkimyksiä 
ottaa käyttöön sähköistä hallintoa kuten 
sähköisiä terveyspalveluja ja sähköistä 
hankintajärjestelmää koskevia innovoivia 
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vähentäviä ja kansalaiskeskeisiä 
toimintalinjoja tukevia parhaita käytäntöjä 
julkishallinnossa;

lähestymistapoja, ja kannustaa 
julkishallintoja hyödyntämään 
täysitehoisesti uutta teknologiaa ja 
menettelyjä ja levittämään näitä parhaita 
käytäntöjä julkishallinnossa byrokratian 
vähentämiseksi ja kansalais- ja 
kuluttajakeskeisten toimintalinjojen 
tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 29
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota tukemaan julkisen 
sektorin pyrkimyksiä ottaa käyttöön 
innovoivia lähestymistapoja, joissa 
hyödynnetään uutta teknologiaa ja
menettelyjä ja levitetään byrokratiaa 
vähentäviä ja kansalaiskeskeisiä 
toimintalinjoja tukevia parhaita käytäntöjä 
julkishallinnossa;

5. kehottaa komissiota tukemaan julkisen 
sektorin pyrkimyksiä ottaa käyttöön 
innovoivia lähestymistapoja ja
käynnistämään innovointia julkisella 
sektorilla koskevan uuden 
tutkimusohjelman suunnitelluissa 
aikarajoissa, jotta yksilöidään parhaat 
teknologiat ja menettelyt ja levitetään 
byrokratiaa vähentäviä ja 
kansalaiskeskeisiä toimintalinjoja tukevia 
parhaita käytäntöjä julkishallinnossa;

Or. it

Tarkistus 30
Mitro Repo

Lausuntoluonnos
5 kohta – 1 alakohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

korostaa julkisen sektorin tärkeyttä 
esimerkin näyttämisessä edistämällä rajat 
ylittäviä sähköisiä julkisia hankintoja ja 
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vahvistamalla yleisön digitaalisia 
sisämarkkinoita kohtaan tuntemaa 
luottamusta;

Or. en

Tarkistus 31
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään esikaupallisten hankintojen 
käyttöä erottamattomana osana EU:n 
innovaatiostrategiaa; pyytää erityisesti 
komissiota selkeyttämään asianmukaisia 
sääntöjä ja tekemään yleisesti 
hankintaviranomaisille mahdolliseksi 
todella käyttää esikaupallisia hankintoja 
hyväksi;

6. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään esikaupallisten hankintojen 
käyttöä erottamattomana osana EU:n 
innovaatiostrategiaa; pyytää erityisesti 
komissiota selkeyttämään asianmukaisia 
sääntöjä ja tekemään yleisesti 
hankintaviranomaisille mahdolliseksi 
todella käyttää esikaupallisia hankintoja 
hyväksi; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myös edistämään sosiaali-, 
ympäristö-, reilun kaupan ja
innovointikriteerien sisällyttämistä 
julkisiin hankintoihin;

Or. en

Tarkistus 32
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään esikaupallisten hankintojen 
käyttöä erottamattomana osana EU:n 
innovaatiostrategiaa; pyytää erityisesti 
komissiota selkeyttämään asianmukaisia 
sääntöjä ja tekemään yleisesti 

6. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään esikaupallisten hankintojen 
käyttöä erottamattomana osana EU:n 
innovaatiostrategiaa; pyytää erityisesti 
komissiota, osana julkisten hankintojen 
oikeudellisen kehyksen yleistä 
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hankintaviranomaisille mahdolliseksi 
todella käyttää esikaupallisia hankintoja 
hyväksi;

tarkistamista, selkeyttämään ja 
yksinkertaistamaan asianmukaisia 
sääntöjä ja tekemään yleisesti 
hankintaviranomaisille mahdolliseksi 
todella käyttää esikaupallisia hankintoja 
hyväksi;

Or. en

Tarkistus 33
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään esikaupallisten hankintojen 
käyttöä erottamattomana osana EU:n 
innovaatiostrategiaa; pyytää erityisesti 
komissiota selkeyttämään asianmukaisia 
sääntöjä ja tekemään yleisesti
hankintaviranomaisille mahdolliseksi
todella käyttää esikaupallisia hankintoja 
hyväksi;

6. katsoo, että innovoinnin edistämiseen 
julkisilla hankinnoilla on merkittävästi 
hyödyntämättömiä mahdollisuuksia; näin 
ollen pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään sähköisten hankintojen käyttöä
ja erityisesti esikaupallisten hankintojen 
ottamista käyttöön erottamattomana osana 
EU:n innovaatiostrategiaa; korostaa, että 
pk-yritysten olisi osallistuttava 
aktiivisemmin julkisten palvelujen, muun 
muassa sosiaali- ja ympäristöpalvelujen, 
tarjontaa koskevien uusien ja 
innovatiivisten ratkaisujen laatimiseen; 
pyytää erityisesti komissiota
yksinkertaistamaan ja tarvittaessa 
tuomaan enemmän joustavuutta 
asianmukaisiin valtiontukea ja julkisia 
hankintoja koskeviin sääntöihin, jotta
hankintaviranomaisille tehdään
mahdolliseksi käyttää esikaupallisia 
hankintoja paremmin hyväksi innovointia 
tukevana välineenä;

Or. en
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Tarkistus 34
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään esikaupallisten hankintojen 
käyttöä erottamattomana osana EU:n 
innovaatiostrategiaa; pyytää erityisesti 
komissiota selkeyttämään asianmukaisia 
sääntöjä ja tekemään yleisesti 
hankintaviranomaisille mahdolliseksi 
todella käyttää esikaupallisia hankintoja
hyväksi;

6. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään esikaupallisten hankintojen 
käyttöä erottamattomana osana EU:n 
innovaatiostrategiaa; pyytää erityisesti 
komissiota selkeyttämään asianmukaisia 
sääntöjä ja tukemaan 
hankintaviranomaisia esikaupallisten 
hankintojen käyttämisessä avoimemmin
hyväksi tämän kuitenkaan rajoittamatta 
asiaankuuluvien kilpailusääntöjen 
soveltamista;

Or. de

Tarkistus 35
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään esikaupallisten hankintojen 
käyttöä erottamattomana osana EU:n 
innovaatiostrategiaa; pyytää erityisesti 
komissiota selkeyttämään asianmukaisia 
sääntöjä ja tekemään yleisesti
hankintaviranomaisille mahdolliseksi
todella käyttää esikaupallisia hankintoja 
hyväksi;

6. pyytää komissiota, jäsenvaltioita ja 
paikallis- ja alueviranomaisia edistämään 
esikaupallisten hankintojen käyttöä, 
yhteiset ja sähköiset hankinnat mukaan 
lukien, samalla kun kiinnitetään 
asianmukaista huomiota 
tietosuojasääntöjen noudattamiseen
erottamattomana osana EU:n 
innovaatiostrategiaa, erityisesti 
innovaatiokumppanuuksiin liittyvien 
hankintojen yhteydessä; pyytää erityisesti 
komissiota selkeyttämään asianmukaisia 
sääntöjä antamalla ohjeita, jotka tekevät
yleisesti julkisille viranomaisille
mahdolliseksi käyttää esikaupallisia 
hankintoja parhaalla tavalla hyväksi;
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Or. it

Tarkistus 36
Mitro Repo

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa Euroopan komissiota 
esittämään lainsäädäntöehdotuksia, jotka 
tarvitaan täysin toimivien digitaalisten 
sisämarkkinoiden luomiseksi vuoteen 
2015 mennessä, koska tämä parantaisi 
merkittävästi innovoinnin reunaehtoja; 
korostaa, että aloitteiden on oltava 
kunnianhimoisia erityisesti avainalueilla, 
joita ovat esimerkiksi tekijänoikeus, 
yksityisen kopioinnin maksut, sähköinen 
kaupankäynti, mukaan lukien 
kuluttajapolitiikka sähköistä 
kaupankäyntiä varten, ja julkisen sektorin 
tietojen hyödyntäminen; 

Or. en

Tarkistus 37
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. tukee voimakkaasti EU:n pieniä 
yrityksiä koskevaa komission 
innovaatiotutkimusohjelmaa (SBIR), jotta 
teknologiapainotteisia julkisen sektorin 
haasteita yksilöitäisiin ja T&K-hankkeita 
rahoitettaisiin uusien ratkaisujen 
kehittämiseksi sekä vanhoihin että 
ilmestymässä oleviin ongelmiin, ja pyytää 
komissiota esittelemään tämän 
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ensisijaisimpana asiana; 

Or. en

Tarkistus 38
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
käynnistämään strategian ja avoimen 
vuoropuhelun, joilla pyritään puuttumaan 
sisämarkkinoilla esiintyviin korkeisiin 
hintoihin, erityisesti perushyödykkeiden ja 
-palvelujen kohdalla, ja tukemaan 
kohtuuhintaisia innovatiivisia tuotteita 
heikentämättä kuitenkaan palkkoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 39
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita
käynnistämään strategian ja avoimen 
vuoropuhelun, joilla pyritään puuttumaan 
sisämarkkinoilla esiintyviin korkeisiin 
hintoihin, erityisesti perushyödykkeiden ja 
-palvelujen kohdalla, ja tukemaan 
kohtuuhintaisia innovatiivisia tuotteita 
heikentämättä kuitenkaan palkkoja.

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita
hyväksymään toimintasuunnitelman, jolla
pyritään puuttumaan sisämarkkinoilla 
esiintyviin korkeisiin hintoihin, erityisesti 
perushyödykkeiden ja -palvelujen 
kohdalla, ja tukemaan kohtuuhintaisia 
innovatiivisia tuotteita heikentämättä 
kuitenkaan palkkoja.

Or. de
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Tarkistus 40
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita
käynnistämään strategian ja avoimen 
vuoropuhelun, joilla pyritään puuttumaan 
sisämarkkinoilla esiintyviin korkeisiin 
hintoihin, erityisesti perushyödykkeiden ja 
-palvelujen kohdalla, ja tukemaan 
kohtuuhintaisia innovatiivisia tuotteita 
heikentämättä kuitenkaan palkkoja.

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita
asettamaan sisämarkkinoiden 
toteuttamisen, digitaalisten 
sisämarkkinoiden edistämistoimenpiteet 
mukaan lukien, innovaatiopolitiikan 
ytimeen, koska näin tarjotaan 
kilpailukykyisemmät hinnat kuluttajille, 
tuetaan innovatiivisten tuotteiden 
kehittämistä, vauhditetaan työpaikkojen 
luomista EU:ssa ja tuotetaan uusia EU:n 
kasvumahdollisuuksia 
edelläkävijämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 41
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
käynnistämään strategian ja avoimen 
vuoropuhelun, joilla pyritään puuttumaan 
sisämarkkinoilla esiintyviin korkeisiin 
hintoihin, erityisesti perushyödykkeiden ja 
-palvelujen kohdalla, ja tukemaan 
kohtuuhintaisia innovatiivisia tuotteita 
heikentämättä kuitenkaan palkkoja.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 42
Toine Manders

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
käynnistämään strategian ja avoimen 
vuoropuhelun, joilla pyritään puuttumaan 
sisämarkkinoilla esiintyviin korkeisiin 
hintoihin, erityisesti perushyödykkeiden ja 
-palvelujen kohdalla, ja tukemaan 
kohtuuhintaisia innovatiivisia tuotteita
heikentämättä kuitenkaan palkkoja.

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
käynnistämään strategian ja avoimen 
vuoropuhelun, joilla pyritään puuttumaan 
sisämarkkinoilla esiintyviin korkeisiin 
hintoihin, erityisesti perushyödykkeiden ja 
-palvelujen kohdalla, ja tukemaan 
kohtuuhintaisia innovatiivisia tuotteita, 
palveluja ja liiketoimintamalleja 
Euroopan unionin kilpailukyvyn 
parantamiseksi.

Or. nl

Tarkistus 43
Catherine Soullie

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että julkista rahoitusta 
innovoinnille olisi lisättävä; pyytää näin 
ollen komissiota tarkistamaan 
valtiontukea koskevia sääntöjä, muun 
muassa tekemään julkista osarahoitusta 
koskevan 50 prosentin rajan 
joustavammaksi;

Or. en

Tarkistus 44
Morten Løkkegaard

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että käynnistämisvaiheessa 
olevilta yrityksiltä puuttuu rahoitus; 
kehottaa näin ollen komissiota ottamaan 
selvää mahdollisuuksista perustaa 
eurooppalainen riskipääomarahasto, joka 
pystyy investoimaan varhaisessa vaiheessa 
oleviin "koehankkeisiin" ja 
liiketoiminnan kehittämiseen ennen 
kaupallista investoimista;

Or. en

Tarkistus 45
Constance Le Grip, Amalia Sartori, Catherine Soullie, Damien Abad

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pyytää jäsenvaltioita 
nykyaikaistamaan 
koulutusjärjestelmiään, erityisesti tieteen 
alalla; kannustaa lisäämään kuulemista 
ja luomaan tiiviimpää kumppanuutta 
yritysten ja yliopistojen välillä, jotta 
varmistetaan, että opintojen aikana 
hankitut taidot vastaavat mahdollisimman 
hyvin talouden eri sektorien vaatimuksia; 
korostaa, että on tärkeää parantaa 
Euroopan korkeakoulujen 
kiinnostavuutta tutkijoiden silmissä ja 
tässä tarkoituksessa kannattaa sitä, että 
eurooppalaisesta Marie Curie 
-apurahajärjestelmästä tehdään pysyvä, 
koska sillä on tärkeä tehtävä tutkijoiden 
kannustamisessa liikkuvuuteen Euroopan 
unionissa;

Or. fr
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Tarkistus 46
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että standardoinnin 
nopeuttaminen ja nykyaikaistaminen on 
välttämätöntä, jotta helpotetaan 
yhteentoimivuutta ja edistetään 
innovointia nopeasti kasvavilla 
maailmanmarkkinoilla; 

Or. en

Tarkistus 47
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään viipymättä EU-patentin ja 
Euroopan 
patenttituomioistuinjärjestelmän osana 
tiiviimpää yhteistyötä;

Or. de

Tarkistus 48
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. suhtautuu myönteisesti luvattuun 
komission aloitteeseen, joka koskee 
eurooppalaisten standardien 
hyväksymisen nopeuttamista ja 
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nykyaikaistamista, erityisesti 
mukautuksiin, joita tieto- ja 
viestintätekniikan alan erityisdynamiikka 
ja standardien saatavuuden parantaminen 
pk-yritysten osalta edellyttävät;

Or. de

Tarkistus 49
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että on tärkeää aikaansaada 
hyvin toimiva eurooppalainen 
tutkimusalue vuoteen 2014 mennessä 
perustamalla yhdistävä hallintorakenne, 
mukauttamalla kansalliset ohjelmat 
asteittain, rationalisoimalla hallinnolliset 
säännöt ja parantamalla tutkijoiden rajat 
ylittävää liikkuvuutta; 

Or. en


