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Tarkistus 1
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. korostaa tutkimuksen ja kehityksen 
merkitystä Euroopan unionin tuleviin 
suuriin haasteisiin vastaamisessa 
erityisesti Eurooppa 2020 -strategian 
yhteydessä; palauttaa mieliin, että 
koheesiopolitiikka osallistuu merkittävällä 
tavalla alueiden tutkimus- ja 
kehitystoiminnan rahoitukseen;

Or. fr

Tarkistus 2
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. hyväksyy komission ehdotukset, joilla 
pyritään yksinkertaistamaan tutkimuksen 
puiteohjelmiin liittyviä hallinnollisia 
muodollisuuksia, ja erityisesti tuloksiin 
perustuvan rahoituksen asteittaista 
käyttöönottoa koskevan ehdotuksen;

1. panee tyytyväisenä merkille komission 
ehdotukset, joilla pyritään 
yksinkertaistamaan tutkimuksen 
puiteohjelmiin liittyvien tarjouskilpailu- ja 
täytäntöönpanomenettelyiden 
monimutkaisia ja työläitä hallinnollisia 
muodollisuuksia;

Or. de

Tarkistus 3
Karima Delli

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. hyväksyy komission ehdotukset, joilla 
pyritään yksinkertaistamaan tutkimuksen 
puiteohjelmiin liittyviä hallinnollisia 
muodollisuuksia, ja erityisesti tuloksiin 
perustuvan rahoituksen asteittaista 
käyttöönottoa koskevan ehdotuksen;

1. hyväksyy komission ehdotukset, joilla 
pyritään yksinkertaistamaan tutkimuksen 
puiteohjelmiin liittyviä hallinnollisia 
muodollisuuksia, ja erityisesti tuloksiin 
perustuvan rahoituksen asteittaista 
käyttöönottoa koskevan ehdotuksen sekä 
kunkin hankkeen henkilöstöä varten 
maksettavat kiinteämääräiset osuudet;

Or. fr

Tarkistus 4
Evgeni Kirilov

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. hyväksyy komission ehdotukset, joilla 
pyritään yksinkertaistamaan tutkimuksen 
puiteohjelmiin liittyviä hallinnollisia 
muodollisuuksia, ja erityisesti tuloksiin 
perustuvan rahoituksen asteittaista 
käyttöönottoa koskevan ehdotuksen;

1. hyväksyy komission ehdotukset, joilla 
pyritään yksinkertaistamaan tutkimuksen 
puiteohjelmiin liittyviä hallinnollisia 
muodollisuuksia, ja erityisesti tuloksiin 
perustuvan rahoituksen asteittaista 
käyttöönottoa koskevan ehdotuksen; 
korostaa, että hankkeen korkeaa laatua 
olisi pidettävä aihetta tärkeämpänä, ja 
ehdottaa, että olisi harkittava uudestaan 
ns. "yksi hanke aihetta kohtaan" 
-sääntöä, jota sovelletaan monissa PO7:n 
tarjouskilpailuissa, jotta nykyistä 
useammat EU:n alueet voisivat saada 
PO7:n yhteisrahoitusta;

Or. en

Tarkistus 5
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee tyytyväisenä merkille 
ehdotuksen tulostavoitteiselle 
tutkimukselle myönnettävän tuen 
käyttöön ottamiseksi tietyille soveltuville 
hankkeille, mutta painottaa, että 
tutkimuksen ennakoimattoman luoteen 
vuoksi myös sellaiset hankkeet tuovat 
lisäarvoa, joiden tulosta ei voida 
määritellä selkeästi ennalta;

Or. de

Tarkistus 6
Evgeni Kirilov

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. palauttaa mieliin, että PO7:n 
ensisijaisena tavoitteena on rakentaa 
perusta EU:n ja sen alueiden 
maailmanlaajuiselle johtoasemalle 
tieteen, teknologian ja innovointiin 
perustuvan teollisuuden aloilla; panee 
tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille 
suunnitelmat valittujen ehdotusten 
keskimääräisen käsittelyajan 
lyhentämiseksi ja kannustaa ottamaan 
käyttöön joustavamman alhaalta ylöspäin 
suuntautuvan aihekohtaisen 
lähestymistavan, jotta voitaisiin nopeuttaa 
prosessia innovatiivisten ideoiden synnyn 
ja niiden täytäntöönpanon välillä;

Or. en
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Tarkistus 7
Karima Delli

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä Euroopan unionin 
toimielimissä parhaillaan käytävää 
keskustelua aluekehityspolitiikan 
tarvittavasta yksinkertaistamisesta, jolla 
pyritään lisäämään avoimuutta ja 
tehokkuutta sekä lujittamaan edunsaajien 
oikeusturvaa; katsoo, että tästä prosessista 
lähtöisin olevia hyviä käytäntöjä voidaan 
hyödyntää tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisessa;

2. pitää myönteisenä Euroopan unionin 
toimielimissä parhaillaan käytävää 
keskustelua aluekehityspolitiikan 
tarvittavasta yksinkertaistamisesta, jolla 
pyritään lisäämään avoimuutta, 
parantamaan rahoitusvalmiuksiltaan 
heikkojen osallistujien 
osallistumismahdollisuuksia ja 
tehokkuutta sekä lujittamaan edunsaajien 
oikeusturvaa; katsoo, että tästä prosessista 
lähtöisin olevia hyviä käytäntöjä voidaan 
hyödyntää tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisessa;

Or. fr

Tarkistus 8
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että tuensaajien 
mahdollisuus toteuttaa hankkeita 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla 
edellyttää hyviä teknisiä valmiuksia sekä 
hallinto- ja rahoitusmenettelyjen hyvää 
tuntemusta, minkä vuoksi pienikokoisten 
mahdollisten tuensaajien on äärimmäisen 
vaikeaa päästä toteuttamaan hankkeita; 
ottaa huomioon, että tästä johtuen 
innovaatiotoiminta on keskittynyt 
voimakkaasti talousklustereihin ja EU:n 
houkuttelevimmille alueille;
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Or. en

Tarkistus 9
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. palauttaa mieliin, että hallinnollinen 
taakka on usein ratkaiseva este 
tutkimuksen ja innovoinnin edistämiselle 
erityisesti pienikokoisten hakijoiden, 
kuten pk-yritysten ja syrjäisillä alueilla 
sijaitsevien tutkimuslaitosten tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 10
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että Euroopan unionin 
koheesion, tutkimuksen ja innovoinnin eri 
välineet olisi tehokkuuden vuoksi pantava 
integroidusti täytäntöön; korostaa näin 
ollen tarvetta pyrkiä kyseisten välineiden 
synergiaan;

3. katsoo, että Euroopan unionin 
koheesion, tutkimuksen ja innovoinnin eri 
välineet olisi tehokkuuden vuoksi pantava 
integroidusti täytäntöön; korostaa tarvetta 
pyrkiä kyseisten välineiden synergiaan ja 
poistaa kyseisten synergiavaikutusten 
tiellä olevat esteet;

Or. nl

Tarkistus 11
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että Euroopan unionin 
koheesion, tutkimuksen ja innovoinnin eri 
välineet olisi tehokkuuden vuoksi pantava 
integroidusti täytäntöön; korostaa näin 
ollen tarvetta pyrkiä kyseisten välineiden 
synergiaan;

3. katsoo, että Euroopan unionin 
koheesion, tutkimuksen ja innovoinnin eri 
välineet olisi tehokkuuden vuoksi pantava 
integroidusti täytäntöön; korostaa näin 
ollen tarvetta pyrkiä kyseisten välineiden 
synergiaan erityisesti siten, että 
yhdenmukaistetaan tarkastusta ja 
kustannusten tukikelpoisuutta koskevia 
sääntöjä, jotta täytäntöönpanosta tulisi 
yksinkertaisempaa edunsaajille;

Or. fr

Tarkistus 12
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että aluetaso on soveliain taso 
tutkimuksen ja innovoinnin 
vauhdittamiseksi, koska "klustereiden" 
sisällä toimivat yliopistot, julkiset 
tutkimuslaitokset, suuryritykset, pk-
yritykset ja alueviranomaiset ovat lähellä 
toisiaan;

4. katsoo, että aluetaso on erinomainen
taso tutkimuksen ja innovoinnin 
vauhdittamiseksi, koska "klustereiden" 
sisällä toimivat yliopistot, julkiset 
tutkimuslaitokset, suuryritykset, pk-
yritykset ja alueviranomaiset ovat lähellä 
toisiaan;

Or. nl

Tarkistus 13
Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että aluetaso on soveliain taso 
tutkimuksen ja innovoinnin 

4. katsoo, että aluetaso on soveliain taso 
tutkimuksen ja innovoinnin 
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vauhdittamiseksi, koska "klustereiden" 
sisällä toimivat yliopistot, julkiset 
tutkimuslaitokset, suuryritykset, pk-
yritykset ja alueviranomaiset ovat lähellä 
toisiaan;

vauhdittamiseksi, koska yliopistot, julkiset 
tutkimuslaitokset, suuryritykset, pk-
yritykset ja alueviranomaiset ovat lähellä 
toisiaan, innovaatiotoiminnan 
edistämiseksi Euroopan kaupunkien 
heikommassa asemassa olevissa 
kaupunginosissa sekä yhteiskunnallisen 
ja alueellisen eriarvoisuuden 
vähentämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 14
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että aluetaso on soveliain taso 
tutkimuksen ja innovoinnin 
vauhdittamiseksi, koska "klustereiden" 
sisällä toimivat yliopistot, julkiset 
tutkimuslaitokset, suuryritykset, pk-
yritykset ja alueviranomaiset ovat lähellä 
toisiaan;

4. katsoo, että aluetaso on soveliain taso 
tutkimuksen ja innovoinnin 
vauhdittamiseksi, koska "klustereiden" 
sisällä toimivat yliopistot, julkiset 
tutkimuslaitokset, suuryritykset, pk-
yritykset ja alueviranomaiset ovat lähellä 
toisiaan; kannustaa kuitenkin eri tasoja 
(alueellista, kansallista ja yhteisön tasoa) 
koordinoimaan paremmin toimiaan 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
suunnittelun yhteydessä Euroopan 
tasolla;

Or. fr

Tarkistus 15
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että aluetaso on soveliain taso 4. katsoo, että aluetaso on soveliain taso 
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tutkimuksen ja innovoinnin 
vauhdittamiseksi, koska "klustereiden" 
sisällä toimivat yliopistot, julkiset 
tutkimuslaitokset, suuryritykset, pk-
yritykset ja alueviranomaiset ovat lähellä 
toisiaan;

tutkimuksen ja innovoinnin 
vauhdittamiseksi, koska "klustereiden" 
sisällä toimivat yliopistot, julkiset 
tutkimuslaitokset, suuryritykset, pk-
yritykset ja alue- ja paikallisviranomaiset
ovat lähellä toisiaan;

Or. cs

Tarkistus 16
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. palauttaa mieliin, että noin 
90 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä 
on pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja että 
markkinajärjestelmien 
kansainvälistämisen on tapahduttava 
rinta rinnan innovatiivisten prosessien ja 
edistyksellisten teknologioiden 
edistämisen kanssa; korostaa, että on 
varmistettava, että pk-yritykset otetaan 
täysimääräisesti ja tehokkaasti mukaan 
resurssien käyttöön;

Or. it

Tarkistus 17
Karima Delli

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että tutkimuksen seitsemäs 
puiteohjelma nojautuu 
aluekehityspolitiikan tavoin kumppanuus-
ja yhteisrahoitusperiaatteisiin; korostaa 
sitoutumistaan näihin hyvän hallinnon 

5. muistuttaa, että tutkimuksen seitsemäs 
puiteohjelma nojautuu 
aluekehityspolitiikan tavoin tutkijoiden, 
kansalaisjärjestöjen ja Euroopan 
kansalaisten kumppanuus- ja 
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periaatteisiin ja kehottaa säilyttämään ne 
huolimatta talouskriisistä johtuvasta 
julkisten menojen leikkauksesta;

yhteisrahoitusperiaatteisiin; korostaa 
sitoutumistaan näihin hyvän hallinnon 
periaatteisiin ja kehottaa säilyttämään ne 
huolimatta talouskriisistä johtuvasta 
julkisten menojen leikkauksesta;

Or. fr

Tarkistus 18
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että tilintarkastustilastoja 
on tulkittava ja käytettävä hyvin varovasti 
EU:n koheesio-, rakenne- ja 
tutkimustukien yhteydessä: ilmoitetuissa 
sääntöjenvastaisuuksissa ei useimmiten 
ole kyse varsinaisista petoksista eli 
tahallisista teoista; panee merkille, että 
säännösten on tästä syystä oltava 
yksiselitteisiä, jotta voidaan alueiden ja 
tutkijoiden edun nimissä välttää 
perusteettomat takaisinmaksut;

Or. de

Tarkistus 19
Karima Delli

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että Euroopan unionin 
tutkimuksen ja kehittämisen 
edistämisvälineissä keskitytään 
korkealaatuisiin ja laajoihin hankkeisiin, 
joilla on todennäköisesti käytännön 
vaikutusta taloudelliseen toimintaan ja 

6. muistuttaa, että Euroopan unionin 
tutkimuksen ja kehittämisen 
edistämisvälineissä keskitytään 
korkealaatuisiin ja laajoihin hankkeisiin, 
joilla on todennäköisesti käytännön 
vaikutusta taloudelliseen toimintaan ja 
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työpaikkojen luomiseen; tarkentaa, että 
korkealaatuisten hankkeiden 
elinvoimaisuudella on myönteisiä 
seurauksia kaikille Euroopan unionin 
alueille ja se täydentää tehokkaasti 
koheesiopolitiikan välineiden alueellista 
ulottuvuutta.

työpaikkojen luomiseen; on sitä mieltä, 
että tutkimuksen kohdistaminen 
uudelleen edellyttää, että tukea ei 
keskitetä enää yksinomaan talouden 
kehitystä koskevaan tutkimukseen, vaan 
tutkimuspolitiikan määrittelyssä otetaan 
täysimääräisesti mukaan ympäristöä 
koskevat ja yhteiskunnalliset näkökohdat, 
sekä sitä, että suositaan tiedon 
levittämistä mahdollisimman laajalle, 
tiedekulttuurin jakamista sekä tutkijoiden 
ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta; 
katsoo, että innovoinnin ja sosiaalisen 
osallisuuden välistä yhteyttä on 
vahvistettava, jotta voidaan vastata 
suoraan yhteiskunnan tarpeisiin ja 
kansalaisten odotuksiin erityisesti 
terveyttä ja ravintoa sekä energiansäästöä 
ja uusiutuvia energiamuotoja koskevilla 
aloilla;

Or. fr

Tarkistus 20
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että Euroopan unionin 
tutkimuksen ja kehittämisen 
edistämisvälineissä keskitytään 
korkealaatuisiin ja laajoihin hankkeisiin, 
joilla on todennäköisesti käytännön 
vaikutusta taloudelliseen toimintaan ja 
työpaikkojen luomiseen; tarkentaa, että 
korkealaatuisten hankkeiden 
elinvoimaisuudella on myönteisiä 
seurauksia kaikille Euroopan unionin 
alueille ja se täydentää tehokkaasti 
koheesiopolitiikan välineiden alueellista 
ulottuvuutta.

6. muistuttaa, että PO7:ssä keskitytään 
korkealaatuisiin ja laajoihin hankkeisiin, 
joilla on todennäköisesti käytännön 
vaikutusta taloudelliseen toimintaan ja 
työpaikkojen luomiseen;  tarkentaa, että 
korkealaatuisten hankkeiden 
elinvoimaisuudella on myönteisiä 
seurauksia kaikille Euroopan unionin 
alueille riippumatta niiden tieteellisen 
kehityksen nykytasosta, ja se täydentää 
tehokkaasti koheesiopolitiikan välineiden 
alueellista ulottuvuutta, kun tavoitteena on 
tasapainoinen kehitys ja kilpailukyky.

Or. fr
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Tarkistus 21
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että Euroopan unionin 
tutkimuksen ja kehittämisen 
edistämisvälineissä keskitytään 
korkealaatuisiin ja laajoihin hankkeisiin, 
joilla on todennäköisesti käytännön 
vaikutusta taloudelliseen toimintaan ja 
työpaikkojen luomiseen; tarkentaa, että 
korkealaatuisten hankkeiden 
elinvoimaisuudella on myönteisiä 
seurauksia kaikille Euroopan unionin 
alueille ja se täydentää tehokkaasti 
koheesiopolitiikan välineiden alueellista 
ulottuvuutta.

6. muistuttaa, että Euroopan unionin 
tutkimuksen ja kehittämisen 
edistämisvälineissä keskitytään 
korkealaatuisiin ja laajoihin hankkeisiin, 
joilla on todennäköisesti käytännön 
vaikutusta taloudelliseen toimintaan, 
tuotantosuunnitelmien innovointiin, 
takuuseen tulevasta korkean lisäarvon 
tuotannosta ja tätä kautta työpaikkojen 
luomiseen sekä Euroopan unionin 
maailmanlaajuisen kilpailukyvyn 
parantamiseen; tarkentaa, että 
korkealaatuisten hankkeiden 
elinvoimaisuudella on myönteisiä 
seurauksia kaikille Euroopan unionin 
alueille ja se täydentää tehokkaasti 
koheesiopolitiikan välineiden
yhdenmukaistamistavoitetta, mikä on 
olennaista.

Or. cs

Tarkistus 22
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että Euroopan unionin 
tutkimuksen ja kehittämisen 
edistämisvälineissä keskitytään 
korkealaatuisiin ja laajoihin hankkeisiin, 
joilla on todennäköisesti käytännön 
vaikutusta taloudelliseen toimintaan ja 

6. muistuttaa, että Euroopan unionin 
tutkimuksen ja kehittämisen 
edistämisvälineissä keskitytään 
korkealaatuisiin ja laajoihin hankkeisiin, 
joilla on todennäköisesti käytännön 
vaikutusta taloudelliseen toimintaan ja 
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työpaikkojen luomiseen; tarkentaa, että 
korkealaatuisten hankkeiden
elinvoimaisuudella on myönteisiä 
seurauksia kaikille Euroopan unionin 
alueille ja se täydentää tehokkaasti 
koheesiopolitiikan välineiden alueellista 
ulottuvuutta.

työpaikkojen luomiseen; tarkentaa, että 
korkealaatuisten hankkeiden
elinvoimaisuuden alueellinen vaikutus 
kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin 
on suurempi, jos aluepolitiikkarahastoilla 
saadaan aikaan synergiavaikutuksia
alueille ja se täydentää tehokkaasti 
koheesiopolitiikan välineiden alueellista 
ulottuvuutta; panee erityisesti merkille, 
että tällaisten synergiavaikutusten tiellä 
olevat esteet olisi poistettava.

Or. nl

Tarkistus 23
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että Euroopan unionin 
tutkimuksen ja kehittämisen 
edistämisvälineissä keskitytään 
korkealaatuisiin ja laajoihin hankkeisiin, 
joilla on todennäköisesti käytännön 
vaikutusta taloudelliseen toimintaan ja 
työpaikkojen luomiseen; tarkentaa, että 
korkealaatuisten hankkeiden 
elinvoimaisuudella on myönteisiä 
seurauksia kaikille Euroopan unionin 
alueille ja se täydentää tehokkaasti 
koheesiopolitiikan välineiden alueellista 
ulottuvuutta.

6. muistuttaa, että Euroopan unionin 
tutkimuksen ja kehittämisen 
edistämisvälineissä olisi keskityttävä myös, 
mutta ei pelkästään mittaviin hankkeisiin, 
ja korostaa, että olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota pienempiin 
hankkeisiin, joilla myös on todennäköisesti 
käytännön vaikutusta taloudelliseen 
toimintaan ja työpaikkojen luomiseen; 
tarkentaa, että korkealaatuisten hankkeiden 
elinvoimaisuudella on myönteisiä 
seurauksia kaikille Euroopan unionin 
alueille ja se täydentää tehokkaasti 
koheesiopolitiikan välineiden alueellista 
ulottuvuutta.

Or. de
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Tarkistus 24
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pyytää komissiota julkaisemaan 
analyysin eri jäsenvaltioiden 
osallistumisesta PO7:ään ja ottamaan 
johtopäätökset huomioon, jotta PO8:ssa 
voidaan varmistaa eri jäsenvaltioiden 
tutkimuksen kehittyminen tasapainoisesti;

Or. en

Tarkistus 25
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että tutkimus- ja 
innovaatiopotentiaaliin liittyvät alueelliset 
erot muodostavat haasteen, johon on 
vastattava paitsi koheesiopolitiikan myös 
itse tutkimus- ja innovointipolitiikan 
keinoin;

Or. en

Tarkistus 26
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että alueet 
osaamiskeskuksina tarvitsevat paitsi 
soveltavaa tutkimusta, joka tähtää 
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voimakkaammin taloudelliseen hyötyyn, 
myös perustutkimusta, sillä vaikka tämä 
tuo tuloksia usein vasta pitkällä 
aikavälillä, se muodostaa perustan 
soveltavalle tutkimukselle;

Or. de

Tarkistus 27
Karima Delli

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pyytää määrittelemään indikaattorit, 
joiden perusteella voidaan arvioida 
odotettuja parannuksia sosiaalisessa 
hyvinvoinnissa ja ehdotettujen 
innovatiivisten hankkeiden 
ympäristövaikutuksissa;

Or. fr

Tarkistus 28
Karima Delli

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pyytää seuraavaksi ohjelmakaudeksi 
tuntuvaa lisäystä tutkimusmäärärahoihin, 
jotka liittyvät sosiaaliseen osallistamiseen 
– erityisesti humanistisiin ja 
yhteiskuntatieteisiin – ja kestävään 
kehitykseen – erityisesti 
energiansäästöön, uusiutuviin 
energiamuotoihin ja rakennusten 
energiatehokkuuteen – sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen;
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Or. fr

Tarkistus 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. on sitä mieltä, että on kannustettava 
ammattitaitoisten työntekijöiden vaihtoa, 
mutta estettävä aivovienti EU:sta muualle 
maailmaan ja EU:n sisällä köyhistä 
maista rikkaisiin maihin, joka heikentää 
EU:n koheesiopolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään sellaisten toimintalinjojen 
järjestelmällistä hyväksymistä, joiden 
tavoitteena on helpottaa tutkijoiden työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamista, ja 
kehottaa tehostamaan tutkijoiden 
koulutusta koko heidän uransa ajan, jotta 
voidaan parantaa heidän työllistymistään 
ja uranäkymiään;

Or. en
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Tarkistus 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. korostaa tarvetta kartoittaa parhaita 
käytäntöjä korkeakoulumaailman ja liike-
elämän yhteistyössä, jotta voidaan 
kehittää asianmukaisia yhteisiä 
suuntaviivoja; katsoo, että on 
parannettava yhteyksiä yliopistojen ja 
elinkeinoelämän välillä, jotta voidaan 
parantaa tutkijoiden työllistymistä ja 
mahdollisuuksia muuttaa tutkimus 
tuloksiksi;

Or. en


