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Módosítás 1
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az innovatív unió 
mielőbbi létrehozása és az európai 
szociális innováció kísérleti projektjének 
elindítása nagy hatással lenne a 
termelékenységre, és lehetővé tenné a 
fenntartható gazdasági fejlődést és a 
munkahelyteremtést;

1. hangsúlyozza, hogy az innovatív unió 
felé tartó, összehangolt bizottsági 
kezdeményezésekkel és a tagállamok 
részéről határozott elkötelezettséggel 
megalapozott előrelépés új lehetőségeket 
teremt majd a vállalkozások, különösen az 
innovatív kkv-k számára, egyúttal 
erőteljesen támogatja a 
munkahelyteremtést, valamint új és 
fenntartható gazdasági fejlődést
eredményez;

Or. en

Módosítás 2
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az innovatív unió 
mielőbbi létrehozása és az európai 
szociális innováció kísérleti projektjének 
elindítása nagy hatással lenne a
termelékenységre, és lehetővé tenné a 
fenntartható gazdasági fejlődést és a 
munkahelyteremtést;

1. hangsúlyozza, hogy az európai belső 
piac pozitívan hozzájárul az innovációk 
megvalósításához és ezáltal a 
növekedéshez és munkahelyteremtéshez, 
mivel ösztönzi a versenyt, valamint bővíti 
az innovatív termékek és szolgáltatások 
felvevőpiacát; üdvözli a Bizottság széles 
körű stratégiai megközelítését, amely 
keresleten és kínálaton alapuló, valamint
horizontális és ágazatspecifikus 
eszközöket egyaránt ötvöz; 

Or. de
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Módosítás 3
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a Bizottság a polgárokat érintő 
kérdéseket helyezze az innovatív unió 
előterébe, és nyílt párbeszédet folytasson a
polgárok jogait támogató érdekelt 
felekkel;

Or. en

Módosítás 4
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a K+F-re 
vonatkozó, a GDP 3%-ának megfelelő
célérték egy 2%-os (magán) és egy 1%-os 
(közkiadás) részből áll; megállapítja, hogy 
még mindig bizonyos hiányosságok állnak 
fenn a kutatásra fordított magánkiadások 
terén, amelyek csupán a vállalatok, köztük 
a kkv-k szabályozási környezetének
kiigazításával küzdhetők le; különösen 
támogatja a Bizottság részéről egy új, a 
tényleges innovációs teljesítményen 
alapuló fő mutató kidolgozására irányuló 
tevékenységet, mivel az ilyen mutató 
informatívabb lenne annál, mint amikor a
teljesítményt számszerű célokhoz mérik;

Or. en
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Módosítás 5
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. üdvözli, hogy a Bizottság javítani 
kívánja a vállalkozások számára az 
innováció keretfeltételeit, különös 
tekintettel a szellemi tulajdonjogokra és az 
európai uniós szabadalom kialakítására;

Or. en

Módosítás 6
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy a szabványosításra 
is fontos szerep hárul az innováció 
előmozdításában és a kkv-k új piacokhoz 
való hozzáférésének elősegítésében; e 
tekintetben üdvözli a közelgő bizottsági 
közleményt, és különösen a 
szabványosítás szolgáltatásokra való 
kiterjesztését;

Or. en

Módosítás 7
Louis Grech

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. meggyőződése, hogy a válság utáni 
Európában minden egységes piaci 
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stratégiát úgy kell kialakítani, hogy az 
növelje a társadalmi kohéziót, biztosítsa a 
piac integritását és elősegítse az 
innovációt; támogatja a Bizottság részéről 
az európai kísérleti kezdeményezést a 
szociális innováció területén, amely 
biztosítja, hogy a termékek, szolgáltatások 
és üzleti modellek kialakítására vonatkozó 
innovatív elképzelések kapcsolódjanak az 
uniós polgárok és fogyasztók társadalmi
szükségleteihez, és ami még fontosabb,
kielégítsék azokat;

Or. en

Módosítás 8
Louis Grech

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. meggyőződése, hogy az innováció és a 
kreativitás kulcsfontosságú az Unió 
fellendülése szempontjából, és nem szabad 
alábecsülni annak fontosságát, hogy az 
Unió tudományos és technológiai 
áttörései új áruk és szolgáltatások 
formájában is testet öltsenek; elvárja a 
Bizottságtól, hogy az egymást követő 
uniós költségvetésekben elegendő forrást 
biztosítson a K+F-re, ezzel garantálva a 
fenntartható gazdasági növekedést, a 
munkahelyteremtést, a társadalmi 
hasznok maximalizálását és azt a 
versenyelőnyt, amelyre Európának 
szüksége van ahhoz, hogy a világ többi 
jelentős gazdaságát megelőzze;

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

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. támogatja, hogy a Bizottság hajlandó
feltámasztani a szellemi tulajdonjogok
elhanyagolt ügyét; meggyőződése, hogy
ennek egyik módja egy Európai 
Szabadalmi Alap létrehozása lehet, amely 
az európai vállalkozások, különösen az 
innovatív kkv-k javát szolgáló engedélyek 
rendszerével közös szabadalmi alapokat 
teremtene;

Or. en

Módosítás 10
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kis-, közép- és 
mikrovállalkozások számára a különböző 
innovatív projektekben való részvételi 
lehetőségek kibővítése révén hozzáférést 
kell biztosítani a megfizethető 
finanszírozáshoz; sürgeti a Bizottságot, 
hogy tegye meg a megfelelő lépéseket 
annak érdekében, hogy az innovatív 
projekteket támogató vállalkozások 
jutalmazása révén javítsa az uniós 
finanszírozási programok működését;

2. hangsúlyozza, hogy a gyorsan növekvő 
és innovatív kis- és középvállalkozások
számára a hitel- és kölcsöngarancia-
szabályok rendelkezésre állásának 
garantálása révén hozzáférést kell 
biztosítani a megfizethető 
finanszírozáshoz; szükségesnek látja a 
meglévő programok nemzeti és uniós 
szintű hatékony megvalósítását, és üdvözli 
az EBB kkv-hiteleinek fontos szerepét; 
hangsúlyozza az európai kockázatitőke-
piac javításának szükségességét oly 
módon, hogy több befektetés-ösztönzőt 
alakítanak ki a magánbefektetők számára,
felszámolják a kockázatitőke-alapok 
határokon átnyúló tevékenységeinek 
akadályait, valamint megkönnyítik az 
innovatív vállalkozások tőzsdei jegyzését;
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sürgeti a Bizottságot, hogy tegye meg a 
megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy 
a bonyolult adminisztratív eljárások 
egyszerűsítése és – különösen a 
versenyképességi és innovációs program 
számára – több forrás rendelkezésre
bocsátása révén javítsa az uniós 
finanszírozási programok működését;

Or. de

Módosítás 11
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kis-, közép- és 
mikrovállalkozások számára a különböző 
innovatív projektekben való részvételi 
lehetőségek kibővítése révén hozzáférést 
kell biztosítani a megfizethető 
finanszírozáshoz; sürgeti a Bizottságot, 
hogy tegye meg a megfelelő lépéseket 
annak érdekében, hogy az innovatív 
projekteket támogató vállalkozások 
jutalmazása révén javítsa az uniós 
finanszírozási programok működését;

2. hangsúlyozza, hogy a kis-, közép- és 
mikrovállalkozások számára a különböző 
innovatív projektekben való részvételi 
lehetőségek kibővítése révén hozzáférést 
kell biztosítani a megfizethető 
finanszírozáshoz; sürgeti a Bizottságot, 
hogy tegye meg a megfelelő lépéseket 
annak érdekében, hogy különösen a 
megfelelő vállalkozások kiválasztását 
illetően javítsa az uniós finanszírozási 
programok működését, és könnyítse meg 
az innovatív megközelítést követő kis-, 
közép- és mikrovállalkozások ezekhez való 
hozzáférését;

Or. de

Módosítás 12
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
2 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kis-, közép- és 
mikrovállalkozások számára a különböző 
innovatív projektekben való részvételi 
lehetőségek kibővítése révén hozzáférést 
kell biztosítani a megfizethető 
finanszírozáshoz; sürgeti a Bizottságot, 
hogy tegye meg a megfelelő lépéseket 
annak érdekében, hogy az innovatív 
projekteket támogató vállalkozások 
jutalmazása révén javítsa az uniós 
finanszírozási programok működését;

2. hangsúlyozza, hogy az EU-ban növelni, 
ösztönözni és biztosítani kell a kutatás, 
fejlesztés és innováció finanszírozását; 
különösen hangsúlyozza, hogy a kis-, 
közép- és mikrovállalkozások számára a 
különböző innovatív projektekben való 
részvételi lehetőségek kibővítése révén 
hozzáférést kell biztosítani a megfizethető 
finanszírozáshoz; sürgeti a Bizottságot, 
hogy tegye meg a megfelelő lépéseket 
annak érdekében, hogy az innovatív 
projekteket támogató vállalkozások 
jutalmazása révén javítsa az uniós 
finanszírozási programok működését;
különösen sajnálatosnak tartja a források 
hiányát az olyan alapvető fontosságú, a 
kutatást, innovációt és fejlesztést szolgáló 
eszközök esetében, amelyeket már 
elfogadtak, mint például a stratégiai 
energiatechnológiai tervet (SET-terv);

Or. en

Módosítás 13
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálatosnak tartja, hogy a 
felsőoktatási szakemberek továbbra is a 
munkavállalók szabad mozgásának
akadályaiba ütköznek, így például a 
nyugdíjak hordozhatóságának
problémáiba; hangsúlyozza, hogy olyan 
rendszert kell kialakítani, amely aktívan 
ösztönzi a kutatók és tudósok mobilitását 
az európai egyetemek és egyetemi
központok között; hangsúlyozza, hogy ez 
ösztönözné a tudás megosztását, és 
rendkívül előnyös lenne az innovációra és 
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a tudásalapú európai gazdaság 
kibontakozására nézve;

Or. en

Módosítás 14
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. szorgalmazza, hogy az aktív és 
egészséges időskor témájára vonatkozó 
kísérleti európai innovációs partnerség
uniós szinten integrálja az összes érintett 
szakpolitikai területet, nevezetesen a 
fogyasztóvédelmi és tájékoztatási 
politikákat, ezáltal átfogóan hozzájárulva 
a partnerség általános célkitűzéséhez,
miszerint 2020-ig lehetővé teszi a polgárok 
számára, hogy hosszabb ideig élhessenek 
aktívan, önállóan és jó egészségben;

Or. en

Módosítás 15
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. határozottan szorgalmazza egy olyan 
ökoinnovációs cselekvési terv 
kidolgozását, amely a városi és vidéki 
térségek kis-, közép- és 
mikrovállalkozásaira épül, és amelynek 
révén fiatalokat alkalmaznának;

3. elismeri, hogy a belső piaci termékekre 
vonatkozó harmonizált szabályok –
például az ökoinnováció területén – fontos 
előfeltételei az innovatív termékek 
bevezetésének; felszólítja a Bizottságot, 
hogy hatásvizsgálataiban gondosan 
mérlegelje az ökoinnovációs célzatú 
további harmonizáció versenyképességre, 
munkahelyekre és környezetre gyakorolt 
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hatásait, és vegye figyelembe a kkv-k 
szükségleteit;

Or. de

Módosítás 16
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. határozottan szorgalmazza egy olyan 
ökoinnovációs cselekvési terv 
kidolgozását, amely a városi és vidéki 
térségek kis-, közép- és 
mikrovállalkozásaira épül, és amelynek 
révén fiatalokat alkalmaznának;

törölve

Or. en

Módosítás 17
Heide Rühle

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. határozottan szorgalmazza egy olyan 
ökoinnovációs cselekvési terv 
kidolgozását, amely a városi és vidéki 
térségek kis-, közép- és 
mikrovállalkozásaira épül, és amelynek 
révén fiatalokat alkalmaznának;

3. határozottan szorgalmazza egy olyan 
ökoinnovációs cselekvési terv 
kidolgozását, amely a városi és vidéki 
térségek kis-, közép- és 
mikrovállalkozásaira épül, és amelynek 
révén fiatalokat alkalmaznának;
hangsúlyozza, hogy a zöld technológiai 
innováció lehetőséget nyújt a 
fenntarthatóbb gazdaság felé való 
elmozdulás felgyorsítására, és elősegíti a 
munkahelyteremtést, továbbá hogy a 
magas szintű szociális, környezetvédelmi 
és fogyasztóvédelmi előírások ebbe az 
irányba ösztönzik majd a vállalkozásokat;
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Or. en

Módosítás 18
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. határozottan szorgalmazza egy olyan 
ökoinnovációs cselekvési terv 
kidolgozását, amely a városi és vidéki
térségek kis-, közép- és 
mikrovállalkozásaira épül, és amelynek 
révén fiatalokat alkalmaznának;

3. határozottan szorgalmazza egy olyan 
ökoinnovációs cselekvési terv 
kidolgozását, amely a városi, valamint a
vidéki és a távoli térségek kis-, közép- és 
mikrovállalkozásaira épül, és amelynek 
révén a közszféra pozitívan bevonná a 
vállalkozásokat a közszolgáltatások 
ellátását célzó innovatív megoldások 
kidolgozásába;

Or. en

Módosítás 19
Louis Grech

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. határozottan szorgalmazza egy olyan 
ökoinnovációs cselekvési terv 
kidolgozását, amely a városi és vidéki 
térségek kis-, közép- és 
mikrovállalkozásaira épül, és amelynek 
révén fiatalokat alkalmaznának;

3. sürgeti a Bizottságot, hogy az egységes 
piaci intézkedéscsomag végleges 
változatának elkészítése során mérlegelje 
egy fenntartható egységes piac 
létrehozására irányuló stratégia beépítését 
az EUMSZ 11. cikke alapján, egy 
inkluzív, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, zöld, tudásalapú gazdaság 
kialakítása révén, ideértve a K+F és a 
tisztább technológiák terén folytatott 
innováció fokozását célzó intézkedéseket
is; határozottan szorgalmazza egy olyan 
ökoinnovációs cselekvési terv 
kidolgozását, amely a városi és vidéki 
térségek kis-, közép- és 
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mikrovállalkozásaira épül, és amelynek 
révén fiatalokat alkalmaznának;

Or. en

Módosítás 20
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások 
uniós finanszírozású projektekben történő 
részvételi lehetőségeinek kibővítése 
érdekében fel kell gyorsítani az Unió 
kutatási és innovációs programjainak 
egyszerűsítését;

4. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások 
uniós finanszírozású projektekben történő 
részvételi lehetőségeinek kibővítése 
érdekében fel kell gyorsítani az Unió 
kutatási és innovációs programjainak 
egyszerűsítését; hangsúlyozza, hogy 
erősíteni kell a kkv-k képességeit a 
projekttervezés és a pályázatírás területén, 
ideértve a technikai segítségnyújtást és a 
megfelelő oktatási programokat is;

Or. en

Módosítás 21
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások 
uniós finanszírozású projektekben történő 
részvételi lehetőségeinek kibővítése 
érdekében fel kell gyorsítani az Unió 
kutatási és innovációs programjainak 
egyszerűsítését;

4. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások 
uniós finanszírozású projektekben történő 
részvételét serkentő ösztönzők erősítése
érdekében egyszerűsíteni kell az Unió 
kutatási és innovációs programjait, a 
támogatások pályázati eljárásait pedig 
kevésbé bürokratikussá kell tenni;

Or. de
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Módosítás 22
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások 
uniós finanszírozású projektekben történő 
részvételi lehetőségeinek kibővítése 
érdekében fel kell gyorsítani az Unió 
kutatási és innovációs programjainak 
egyszerűsítését;

4. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások 
uniós finanszírozású projektekben történő 
részvételi lehetőségeinek kibővítése 
érdekében fel kell gyorsítani az Unió 
kutatási és innovációs programjainak 
egyszerűsítését; megállapítja, hogy az 
egyszerűsített eljárások biztosítani fogják 
a közpénzek hatékony és eredményes 
felhasználását, és általuk elkerülhető, 
hogy a forrásokat bonyolult szabályok, 
adminisztratív terhek és aránytalan 
ellenőrzések emésszék fel;

Or. en

Módosítás 23
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások 
uniós finanszírozású projektekben történő 
részvételi lehetőségeinek kibővítése 
érdekében fel kell gyorsítani az Unió 
kutatási és innovációs programjainak 
egyszerűsítését;

4. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások 
uniós finanszírozású projektekben történő 
részvételi lehetőségeinek kibővítése 
érdekében fel kell gyorsítani az Unió 
kutatási és innovációs programjainak 
keretében történő pályázásra szolgáló 
adminisztratív eljárások egyszerűsítését;

Or. en



AM\859447HU.doc 15/28 PE458.836v02-00

HU

Módosítás 24
Toine Manders

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások 
uniós finanszírozású projektekben történő 
részvételi lehetőségeinek kibővítése 
érdekében fel kell gyorsítani az Unió 
kutatási és innovációs programjainak 
egyszerűsítését;

4. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy
felgyorsítsák az Unió kutatási és 
innovációs programjainak egyszerűsítését, 
ahol arra szükség van, valamint hogy a 
vállalkozások számára növeljék az uniós 
finanszírozású projektekhez való 
hozzáférést, amire sikeres megvalósulás 
esetén visszafizetendő kölcsönként kell 
tekinteni;

Or. nl

Módosítás 25
Mitro Repo

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a jól működő közösségi 
szabadalom fontosságát a kutatás és az 
innováció belső piacának 
megteremtéséhez, valamint a 
szabványosítás jelentőségét az innovatív 
termékek fejlesztése szempontjából;

Or. en

Módosítás 26
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza az alternatív 
finanszírozási források fontosságát a 
kutatással és fejlesztéssel foglalkozó 
innovatív vállalkozások számára, 
különösen olyan projektek finanszírozása 
esetében, amelyek célja a K+F 
eredményeinek piacra juttatása az 
egyetemekkel és egyetemi központokkal 
együttműködésben; különösen támogatja 
a páneurópai kockázatitőke-eszközök 
kialakítását, amelyek köz- és 
magánbefektetéseket ötvöznek annak 
érdekében, hogy hatékonyabb 
finanszírozási környezet jöjjön létre az 
erőteljesen növekvő és innovatív kkv-k 
számára, és arra ösztönzi a Bizottságot, 
hogy az EBB-vel, az EBA-val és a 
tagállami szakértői szervekkel 
együttműködve kiemelt kérdésként 
folytassa tovább ezt a munkát;

Or. en

Módosítás 27
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa az 
állami szektor erőfeszítéseit az innovatív 
megközelítések kialakítására, az új 
technológiák és eljárások alkalmazására, 
valamint az olyan bevált gyakorlatok 
elterjesztésére a közigazgatásban, amelyek 
csökkentik a bürokráciát, és 
polgárközpontú politikákat támogatnak;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa az 
állami szektor erőfeszítéseit az innovatív 
megközelítések kialakítására, az új 
technológiák és eljárások – például az e-
kormányzat területén történő –
alkalmazására, valamint az olyan bevált 
gyakorlatok elterjesztésére a 
közigazgatásban, amelyek csökkentik a 
bürokráciát, és polgárközpontú politikákat 
támogatnak;

Or. de
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Módosítás 28
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa az 
állami szektor erőfeszítéseit az innovatív 
megközelítések kialakítására, az új 
technológiák és eljárások alkalmazására, 
valamint az olyan bevált gyakorlatok 
elterjesztésére a közigazgatásban, amelyek 
csökkentik a bürokráciát, és
polgárközpontú politikákat támogatnak;

5. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy támogassák az állami szektor 
erőfeszítéseit az innovatív megközelítések 
kialakítására az elektronikus közigazgatás,
így például az elektronikus egészségügy és 
az elektronikus közbeszerzés tekintetében, 
és arra ösztönzi a közigazgatásokat, hogy 
teljes mértékben használják ki az új 
technológiákat és eljárásokat, valamint 
terjesszék ezeket a bevált gyakorlatokat a 
közigazgatásban, amelyek 
eredményeképpen csökken a bürokrácia,
valamint polgár- és fogyasztóközpontú 
politikák érvényesülnek;

Or. en

Módosítás 29
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa az 
állami szektor erőfeszítéseit az innovatív 
megközelítések kialakítására, az új 
technológiák és eljárások alkalmazására, 
valamint az olyan bevált gyakorlatok 
elterjesztésére a közigazgatásban, amelyek 
csökkentik a bürokráciát, és 
polgárközpontú politikákat támogatnak;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa az 
állami szektor erőfeszítéseit az innovatív 
megközelítések kialakítására, és a 
meghatározott időkereten belül indítsa el
az állami szektor új innovációs kutatási 
programját, annak érdekében, hogy 
azonosítsák a legjobb technológiákat és 
eljárásokat, valamint terjesszék a bevált 
gyakorlatokat a közigazgatásban, amelyek 
csökkentik a bürokráciát, és 
polgárközpontú politikákat támogatnak;
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Or. it

Módosítás 30
Mitro Repo

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy az 
állami szektor példát mutasson a 
határokon átnyúló elektronikus 
közbeszerzés előmozdításában és a belső 
digitális piac iránti közbizalom 
erősítésében;

Or. en

Módosítás 31
Heide Rühle

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az uniós innovációs 
stratégia szerves részeként ösztönözzék a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző
közbeszerzést; külön felszólítja a 
Bizottságot, hogy egyértelműsítse a 
vonatkozó szabályokat, és tegye lehetővé 
általában az ajánlatkérők számára, hogy 
valóban kihasználhassák a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző közbeszerzést;

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az uniós innovációs 
stratégia szerves részeként ösztönözzék a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést; külön felszólítja a 
Bizottságot, hogy egyértelműsítse a 
vonatkozó szabályokat, és tegye lehetővé 
általában az ajánlatkérők számára, hogy 
valóban kihasználhassák a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző közbeszerzést; arra 
is felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a közbeszerzésben 
ösztönözzék a szociális, környezetvédelmi 
méltányos kereskedelmi és innovatív 
szempontok figyelembevételét;

Or. en
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Módosítás 32
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az uniós innovációs 
stratégia szerves részeként ösztönözzék a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést; külön felszólítja a 
Bizottságot, hogy egyértelműsítse a 
vonatkozó szabályokat, és tegye lehetővé 
általában az ajánlatkérők számára, hogy 
valóban kihasználhassák a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző közbeszerzést;

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az uniós innovációs 
stratégia szerves részeként ösztönözzék a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést; külön felszólítja a 
Bizottságot, hogy a közbeszerzés jogi 
keretrendszerére irányuló általános 
felülvizsgálat részeként egyértelműsítse és 
egyszerűsítse a vonatkozó szabályokat, és 
tegye lehetővé általában az ajánlatkérők 
számára, hogy valóban kihasználhassák a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést;

Or. en

Módosítás 33
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az uniós innovációs 
stratégia szerves részeként ösztönözzék a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést; külön felszólítja a 
Bizottságot, hogy egyértelműsítse a 
vonatkozó szabályokat, és tegye lehetővé 
általában az ajánlatkérők számára, hogy 
valóban kihasználhassák a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző közbeszerzést;

6. úgy véli, hogy jelentős kihasználatlan 
lehetőségek rejlenek az innováció 
közbeszerzésen keresztül történő
előmozdításában; ennek megfelelően
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az uniós innovációs stratégia szerves 
részeként ösztönözzék az elektronikus 
közbeszerzés alkalmazását és különösen a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzés elterjedését; hangsúlyozza, 
hogy a kkv-knak aktívabban részt kell 
venniük a közszolgáltatások – köztük a 
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szociális és környezetvédelmi 
szolgáltatások – nyújtására szolgáló új és 
innovatív megoldások kidolgozásának 
folyamatában; külön felszólítja a 
Bizottságot, hogy egyszerűsítse és szükség 
esetén tegye rugalmasabbá a vonatkozó 
állami támogatási és közbeszerzési 
szabályokat, és tegye lehetővé az 
ajánlatkérők számára, hogy jobban
kihasználhassák a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző közbeszerzést mint
innovációt támogató eszközt;

Or. en

Módosítás 34
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az uniós innovációs 
stratégia szerves részeként ösztönözzék a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést; külön felszólítja a 
Bizottságot, hogy egyértelműsítse a 
vonatkozó szabályokat, és tegye lehetővé 
általában az ajánlatkérők számára, hogy 
valóban kihasználhassák a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző közbeszerzést;

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az uniós innovációs 
stratégia szerves részeként ösztönözzék a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést; külön felszólítja a 
Bizottságot, hogy egyértelműsítse a 
vonatkozó előírásokat, támogatva ezzel az 
ajánlatkérőket a kereskedelmi hasznosítást 
megelőző közbeszerzés átlátható 
alkalmazásában, a vonatkozó versenyjogi 
szabályok betartása mellett;

Or. de

Módosítás 35
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Véleménytervezet
6 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az uniós innovációs 
stratégia szerves részeként ösztönözzék a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést; külön felszólítja a 
Bizottságot, hogy egyértelműsítse a 
vonatkozó szabályokat, és tegye lehetővé 
általában az ajánlatkérők számára, hogy 
valóban kihasználhassák a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző közbeszerzést;

6. felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat,
valamint a helyi és regionális 
hatóságokat, hogy az uniós innovációs 
stratégia szerves részeként, az adatvédelmi 
szabályok betartásának kellő 
figyelembevételével ösztönözzék a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést – az együttes és elektronikus 
közbeszerzést is ideértve –, különös
tekintettel az innovációs partnerségekhez 
kapcsolódó közbeszerzésekre; külön 
felszólítja a Bizottságot, hogy 
egyértelműsítse a vonatkozó szabályokat, 
olyan iránymutatást biztosítva, amely 
lehetővé teszi a közigazgatási szervek
számára, hogy a legmegfelelőbb módon
kihasználhassák a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző közbeszerzést;

Or. it

Módosítás 36
Mitro Repo

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
terjessze elő a teljes mértékben 
működőképes egységes digitális piac 
2015-ig történő kialakításához szükséges 
jogalkotási javaslatokat, mivel az
jelentősen javítaná az innováció 
keretfeltételeit; hangsúlyozza, hogy a 
kezdeményezéseknek nagyra törőnek kell 
lenniük különösen az olyan 
kulcsfontosságú területeken, mint a 
szerzői jogok, a magáncélú 
másolatkészítésre kirótt jogdíjak, az 
elektronikus kereskedelem – ideértve az 
elektronikus kereskedelemre vonatkozó 
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fogyasztóvédelmi politikát –, valamint a 
közszektorbeli információk hasznosítása;

Or. en

Módosítás 37
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. határozottan támogatja a Bizottság 
uniós kisvállalkozási innovációs és 
kutatási (SBIR) programját, amelynek 
célja a technológiát érintő közszektorbeli 
kihívások azonosítása, valamint K+F 
projektek finanszírozása a régi és az
újonnan megjelenő problémákra adott új
megoldások kidolgozása érdekében, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy ezt legfőbb 
prioritásként indítsa útjára;

Or. en

Módosítás 38
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy indítsanak útjára a 
belső piacon tapasztalható, elsősorban az 
alapvető árukat és szolgáltatásokat érintő 
magas árak kezelésére irányuló stratégiát, 
továbbá kezdeményezzenek erről nyílt 
párbeszédet, valamint hogy a munkabérek 
veszélyeztetése nélkül támogassák a 
megfizethető innovatív termékeket.

törölve
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Or. en

Módosítás 39
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy indítsanak útjára a 
belső piacon tapasztalható, elsősorban az 
alapvető árukat és szolgáltatásokat érintő 
magas árak kezelésére irányuló stratégiát, 
továbbá kezdeményezzenek erről nyílt 
párbeszédet, valamint hogy a munkabérek 
veszélyeztetése nélkül támogassák a 
megfizethető innovatív termékeket.

7. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy határozzanak egy, a 
belső piacon tapasztalható, elsősorban az 
alapvető árukat és szolgáltatásokat érintő 
magas árak kezelésére irányuló cselekvési 
tervről, valamint hogy a munkabérek 
veszélyeztetése nélkül támogassák a 
megfizethető innovatív termékeket.

Or. de

Módosítás 40
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy indítsanak útjára a 
belső piacon tapasztalható, elsősorban az 
alapvető árukat és szolgáltatásokat érintő 
magas árak kezelésére irányuló stratégiát, 
továbbá kezdeményezzenek erről nyílt 
párbeszédet, valamint hogy a munkabérek 
veszélyeztetése nélkül támogassák a 
megfizethető innovatív termékeket.

7. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az egységes piac 
kiteljesítését – ennek részeként pedig az 
egységes digitális piac előmozdítását célzó 
intézkedéseket – állítsák az innovációs 
politika középpontjába, mivel ez 
versenyképesebb árakat eredményez a 
fogyasztók számára, támogatja az 
innovatív termékek fejlesztését, fokozza a 
munkahelyteremtést az EU-ban, valamint
új uniós növekedési lehetőségeket teremt a 
vezető piacokon;

Or. en
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Módosítás 41
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy indítsanak útjára a 
belső piacon tapasztalható, elsősorban az 
alapvető árukat és szolgáltatásokat érintő 
magas árak kezelésére irányuló stratégiát, 
továbbá kezdeményezzenek erről nyílt 
párbeszédet, valamint hogy a munkabérek 
veszélyeztetése nélkül támogassák a 
megfizethető innovatív termékeket.

törölve

Or. de

Módosítás 42
Toine Manders

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy indítsanak útjára a 
belső piacon tapasztalható, elsősorban az 
alapvető árukat és szolgáltatásokat érintő 
magas árak kezelésére irányuló stratégiát, 
továbbá kezdeményezzenek erről nyílt 
párbeszédet, valamint hogy a munkabérek 
veszélyeztetése nélkül támogassák a 
megfizethető innovatív termékeket.

7. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy indítsanak útjára a 
belső piacon tapasztalható, elsősorban az 
alapvető árukat és szolgáltatásokat érintő 
magas árak kezelésére irányuló stratégiát, 
továbbá kezdeményezzenek erről nyílt 
párbeszédet, valamint hogy az Európai 
Unió versenyképességének javítása 
érdekében támogassák a megfizethető 
innovatív termékeket, szolgáltatásokat és 
üzleti modelleket.

Or. nl
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Módosítás 43
Catherine Soullie

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy növelni kell az 
innovációra fordított közkiadásokat; ezért 
felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül 
az állami támogatásra vonatkozó 
szabályokat, ideértve azt is, hogy 
rugalmasabbá teszi az állami 
társfinanszírozás 50%-os határértékét;

Or. en

Módosítás 44
Morten Løkkegaard

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. megállapítja, hogy az induló 
vállalkozások nem férnek hozzá 
finanszírozáshoz; ezért felkéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy 
európai kockázatitőke-alap 
létrehozásának lehetőségét, amely a 
kereskedelmi befektetést megelőzően, a 
korai szakaszban befektetne a koncepció 
működőképességének bizonyításába 
(„proof of concept”) és a 
vállalkozásfejlesztésbe;

Or. en
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Módosítás 45
Constance Le Grip, Amalia Sartori, Catherine Soullie, Damien Abad

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a tagállamokat, hogy 
korszerűsítsék oktatási rendszereiket, 
különösen a tudományok terén; támogatja 
a mélyebb és szorosabb partnerségeket a 
vállalkozások és az egyetemek között, 
annak érdekében, hogy a tanulmányok 
során megszerzett készségek minél inkább 
megfeleljenek a különböző tevékenységi 
ágazatok igényeinek; hangsúlyozza, hogy 
javítani kell az európai felsőoktatási 
intézmények vonzerejét a kutatók körében, 
és ezzel összhangban támogatja a „Marie 
Curie” európai ösztöndíjrendszer
fenntartását, amely meghatározó szerepet 
játszik a kutatók Európai Unión belüli 
mobilitásának elősegítésében;

Or. fr

Módosítás 46
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Philippe Juvin

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a figyelmet annak 
fontosságára, hogy az interoperabilitás 
hatékonyabb elősegítése és az innováció 
ösztönzése érdekében a gyorsan növekvő 
globális piacokon felgyorsítsák és 
korszerűsítsék a szabványok 
megállapítását;

Or. en



AM\859447HU.doc 27/28 PE458.836v02-00

HU

Módosítás 47
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a megerősített
együttműködés keretében haladéktalanul 
fogadják el az európai uniós szabadalmat 
és az európai szabadalmi bírósági 
rendszert;

Or. de

Módosítás 48
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. üdvözli a Bizottság által bejelentett
kezdeményezést az európai szabványok 
megállapításának felgyorsítására és 
korszerűsítésére, különösen az IKT-ágazat 
sajátos dinamikájához történő 
alkalmazkodást, valamint a kkv-k 
szabványokhoz való hozzáférésének 
javítását;

Or. de

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

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

7a. kitart annak fontossága mellett, hogy 
2014-ig megvalósítsák a jól működő 
Európai Kutatási Térséget azáltal, hogy 
átfogó irányítási struktúrát hoznak létre, 
fokozatosan összehangolják a nemzeti 
programokat, ésszerűsítik az igazgatási 
szabályokat, valamint növelik a kutatók 
határokon átnyúló mobilitását;

Or. en


