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Muudatusettepanek 1
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et innovatsiooni on võimalik 
kõige tõhusamalt rakendada piirkondlikul 
tasandil, kus füüsiline lähedus soodustab 
koostööd osalejate, näiteks ülikoolide, 
teadusasutuste ja tööstusettevõtete vahel; 
märgib, et tehnoloogiliselt kõige 
dünaamilisemad tööstusettevõtted ei asu 
pealinnades või nende ümbruses, vaid 
kõige innovaatilisemate ülikoolide lähedal;

1. rõhutab, et innovatsiooni on võimalik 
kõige tõhusamalt rakendada piirkondlikul 
tasandil, kus füüsiline lähedus soodustab 
koostööd osalejate, näiteks ülikoolide, 
teadusasutuste, suurettevõtete, VKEde
ning piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste vahel, eriti klastrites;
märgib, et tehnoloogiliselt kõige 
dünaamilisemad tööstusettevõtted ei asu 
pealinnades või nende ümbruses, vaid 
kõige innovaatilisemate ülikoolide lähedal;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et innovatsiooni on võimalik 
kõige tõhusamalt rakendada piirkondlikul 
tasandil, kus füüsiline lähedus soodustab 
koostööd osalejate, näiteks ülikoolide, 
teadusasutuste ja tööstusettevõtete vahel; 
märgib, et tehnoloogiliselt kõige 
dünaamilisemad tööstusettevõtted ei asu 
pealinnades või nende ümbruses, vaid 
kõige innovaatilisemate ülikoolide lähedal;

1. rõhutab, et innovatsiooni on võimalik 
tõhusalt rakendada ka piirkondlikul 
tasandil, kus füüsiline lähedus soodustab 
koostööd osalejate, näiteks ülikoolide, 
teadusasutuste ja tööstusettevõtete ning 
muude sektorite, nagu turismiettevõtete ja 
teatavate progressiivsete teenuseosutajate 
sektorite vahel; märgib, et tehnoloogiliselt 
kõige dünaamilisemad tööstusettevõtted ei 
asu mitte ainult pealinnades või nende 
ümbruses, vaid ka väiksema 
elanikkonnaga keskustes kõige
innovaatilisemate ülikoolide lähedal;

Or. es
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Muudatusettepanek 3
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et innovatsiooni on võimalik 
kõige tõhusamalt rakendada piirkondlikul 
tasandil, kus füüsiline lähedus soodustab 
koostööd osalejate, näiteks ülikoolide, 
teadusasutuste ja tööstusettevõtete vahel; 
märgib, et tehnoloogiliselt kõige 
dünaamilisemad tööstusettevõtted ei asu 
pealinnades või nende ümbruses, vaid 
kõige innovaatilisemate ülikoolide lähedal;

1. rõhutab, et innovatsiooni on võimalik 
kõige tõhusamalt rakendada piirkondlikul 
tasandil, kus füüsiline lähedus soodustab 
koostööd osalejate, näiteks ülikoolide, 
teadusasutuste ja tööstusettevõtete vahel; 
märgib, et tehnoloogiliselt kõige 
dünaamilisemad tööstusettevõtted ei asu 
ilmtingimata pealinnades või nende 
ümbruses, vaid kõige innovaatilisemate 
ülikoolide lähedal;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et innovatsioonile suunatud 
sekkumised peaksid kuuluma arukat 
spetsialiseerumist käsitlevate piirkondlike 
strateegiate alla; märgib, et arukat 
spetsialiseerumist käsitlevate 
strateegiatega saab tagada riiklike 
vahendite tõhusama ja tulemuslikuma 
kasutamise ning suurendada 
erainvesteeringuid piirkondlikul tasandil;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. kutsub kõiki piirkondi üles 
innovatsiooni investeerima ning 
kohandama oma innovatsioonistrateegiat, 
et suurendada selle tõhusust, peale selle 
arendama oma inimkapitali ning 
tõhustama oma ettevõtete suutlikkust ja 
valmisolekut uuendada ning olla 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlikud 
otsustajad peaksid omama täit ettekujutust, 
millise potentsiaali majanduskasvuks 
annab piirkondadele uurimis- ja 
innovatsioonitegevus; märgib sellega 
seoses, et isegi piirkonnad, kus ei ole 
ülikoole ega teaduskeskusi, peaksid olema 
võimelised arendama oma 
innovatsioonialast suutlikkust;

2. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlikud 
otsustajad peaksid omama täit ettekujutust, 
millise potentsiaali majanduskasvuks ja 
tööhõiveks annab piirkondadele uurimis- ja 
innovatsioonitegevus; märgib sellega 
seoses, et isegi piirkonnad, kus ei ole 
ülikoole ega teaduskeskusi, peaksid olema 
võimelised arendama oma 
innovatsioonialast suutlikkust; rõhutab, 
kui oluline on tagada piirkondlikul 
tasandil innovatiivsetele ettevõtetele 
prognoositavad ja 
investeeringusõbralikud raamtingimused 
ning luua neile stiimulid investeeringute 
tegemiseks töötajate ja keskkonna 
hüvanguks;

Or. en



PE460.743v01-00 6/24 AM\859731ET.doc

ET

Muudatusettepanek 7
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlikud 
otsustajad peaksid omama täit ettekujutust, 
millise potentsiaali majanduskasvuks 
annab piirkondadele uurimis- ja 
innovatsioonitegevus; märgib sellega 
seoses, et isegi piirkonnad, kus ei ole 
ülikoole ega teaduskeskusi, peaksid olema 
võimelised arendama oma 
innovatsioonialast suutlikkust;

2. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlikud 
otsustajad peaksid omama täit ettekujutust, 
millise potentsiaali majanduskasvuks 
annab piirkondadele uurimis- ja 
innovatsioonitegevus, näiteks tehakse suur 
hulk uuendusi praktilisel tasandil 
(nõudluse- ja kasutaja-põhised 
uuendused) ning neid rahastab peamiselt 
Euroopa Regionaalarengu Fond; märgib 
seega, et ka need piirkonnad, kus ei ole 
ülikoole ega teaduskeskusi, peaksid olema 
võimelised arendama oma 
innovatsioonialast suutlikkust;

Or. fi

Muudatusettepanek 8
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlikud 
otsustajad peaksid omama täit ettekujutust, 
millise potentsiaali majanduskasvuks 
annab piirkondadele uurimis- ja 
innovatsioonitegevus; märgib sellega 
seoses, et isegi piirkonnad, kus ei ole 
ülikoole ega teaduskeskusi, peaksid olema 
võimelised arendama oma 
innovatsioonialast suutlikkust;

2. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlikud 
otsustajad peaksid omama täit ettekujutust, 
millise potentsiaali majanduskasvuks 
annab piirkondadele uurimis- ja 
innovatsioonitegevus; märgib sellega 
seoses, et isegi piirkonnad, kus ei ole 
ülikoole ega teaduskeskusi, peaksid olema 
võimelised arendama oma 
innovatsioonialast suutlikkust ning saama 
innovatsioonipotentsiaaliga seoses 
maksimaalset kasu piirkondlikest ja 
kohalikest ressurssidest ja varadest; 
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Or. pt

Muudatusettepanek 9
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlikud 
otsustajad peaksid omama täit ettekujutust, 
millise potentsiaali majanduskasvuks 
annab piirkondadele uurimis- ja 
innovatsioonitegevus; märgib sellega 
seoses, et isegi piirkonnad, kus ei ole 
ülikoole ega teaduskeskusi, peaksid olema 
võimelised arendama oma 
innovatsioonialast suutlikkust;

2. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlikud 
otsustajad peaksid omama täit ettekujutust, 
millise potentsiaali majanduskasvuks 
annab piirkondadele uurimis- ja 
innovatsioonitegevus; märgib sellega 
seoses, et niikaua kui 
innovatsioonitegevuseks ei ole 
ilmtingimata või põhimõtteliselt vaja 
kõrgkoolide olemasolu, peaksid isegi need 
piirkonnad, kus ei ole ülikoole ega 
teaduskeskusi, olema võimelised arendama 
oma innovatsioonialast suutlikkust;

Or. es

Muudatusettepanek 10
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlikud 
otsustajad peaksid omama täit ettekujutust, 
millise potentsiaali majanduskasvuks 
annab piirkondadele uurimis- ja 
innovatsioonitegevus; märgib sellega 
seoses, et isegi piirkonnad, kus ei ole 
ülikoole ega teaduskeskusi, peaksid olema 
võimelised arendama oma 
innovatsioonialast suutlikkust;

2. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlikud 
otsustajad peaksid omama täit ettekujutust, 
millise potentsiaali majanduskasvuks 
annab piirkondadele uurimis- ja 
innovatsioonitegevus; märgib sellega 
seoses, et isegi piirkonnad, kus ei ole 
ülikoole ega teaduskeskusi, peaksid olema 
võimelised arendama oma 
innovatsioonialast suutlikkust, kasutades 
sihtotstarbelisi rahalisi vahendeid;

Or. ro
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Muudatusettepanek 11
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib samuti, et uuendustegevuse 
soodustamine piirkondlikul tasandil võib 
vähendada piirkondlikku ebavõrdsust; 
julgustab sellegipoolest erinevaid 
tasandeid (piirkondlik, siseriiklik ja EL) 
koordineerima oma pingutusi tõhusamalt 
osana üleeuroopalisest teadus- ja 
arengutegevuse planeerimisest;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
innovatsioonil nii poliitiliste otsuste 
tegemises kui ka ettevõtete ja 
teaduskeskuste tegevustes on väga oluline 
roll ELi territoriaalse 
ühtekuuluvuspoliitika konkretiseerimisel 
ning innovatsioon võib selle olemuse tõttu 
aidata otsustaval määral kaasa 
ühekuuluvuseesmärkide täitmisele ning 
takistuste ületamistele nendes 
piirkondades, millel on geograafilised ja
demograafilised eripärad; 

Or. es
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Muudatusettepanek 13
Francesco De Angelis

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub liikmesriike üles tõhustama 
noorte eurooplaste ettevõtlusoskusi ning 
võtma vastu riiklikud erikavad 
innovatsiooni peavoolustamiseks kõikides 
haridussektorites ja -tasanditel; rõhutab, 
et parim viis nende kavade rakendamiseks 
ja innovatsiooni edendamiseks Euroopas 
on teha tihedat koostööd avaliku ja 
erasektori vahel;

Or. it

Muudatusettepanek 14
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et tugevdada tuleb 
püüdlusi mittetehnoloogilise innovatsiooni 
alal ning selleks on vaja levitada sellise 
innovatsiooni parimaid tavasid ja 
täpsustada ELi eelarvest rahastamist 
reguleerivaid tingimusi;

3. on arvamusel, et tugevdada tuleb 
püüdlusi mittetehnoloogilise innovatsiooni 
alal ning selleks on vaja levitada sellise 
innovatsiooni parimaid tavasid ja 
täpsustada ELi eelarvest rahastamist 
reguleerivaid tingimusi; rõhutab, et 
sünergiat teadusuuringute 
raamprogrammi ja ühtekuuluvusfondi 
vahel tuleks suurendada, muutes kavade 
vahelised kunstlikud tõkked väiksemaks;

Or. fi
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Muudatusettepanek 15
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et tugevdada tuleb 
püüdlusi mittetehnoloogilise innovatsiooni 
alal ning selleks on vaja levitada sellise 
innovatsiooni parimaid tavasid ja 
täpsustada ELi eelarvest rahastamist 
reguleerivaid tingimusi;

3. on arvamusel, et kuna innovatsioon on 
keeruline mõiste, tuleb tugevdada püüdlusi 
mittetehnoloogilise innovatsiooni alal ning 
selleks on vaja levitada sellise 
innovatsiooni parimaid tavasid ja 
täpsustada ELi eelarvest rahastamist 
reguleerivaid tingimusi avatud ja 
kõikehõlmavale lähenemisviisile 
tuginedes;

Or. es

Muudatusettepanek 16
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu kultuurilise 
mitmekesisuse panusele innovatsiooni; on 
seisukohal, et sellega seoses tuleks 
innovatsioonipoliitikas keskenduda 
meetmetele, millega tagatakse ja 
edendatakse piirkondlikku kultuurilist 
mitmekesisust;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et innovatsioonipotentsiaali 
tõstmiseks Euroopa piirkondades tuleb 
koordineerida ja luua sünergiat 
ühtekuuluvus-, teadus- ja 
innovatsioonipoliitika ning nende 
vahendite vahel piirkondlikul, siseriiklikul 
ja ELi tasandil; rõhutab sellega seoses, et 
samuti on oluline uurida, kuidas veelgi 
lihtsustada ja ühtlustada eeskirju, millega 
juhitakse nende erinevate 
poliitikavahendite rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab piirkondade väga olulist rolli 
poliitikapõhimõtete väljatöötamisel, et 
stimuleerida innovatsiooni siseriiklikul 
tasandil; rõhutab siiski, et paljudes 
liikmesriikides ei ole innovatsiooniks 
piisavalt piirkondlikke ja kohalikke 
vahendeid ning innovatsiooniks suunatud 
riiklikud vahendid on piiratud; 

Or. ro

Muudatusettepanek 19
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust leida üles 4. rõhutab vajadust leida üles 
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mitteaktiivsed potentsiaalsed innovaatorid; 
juhib tähelepanu 
vahendajaorganisatsioonide rollile 
mitteaktiivsete potentsiaalsete 
innovaatorite tuvastamisel, neile stiimulite 
pakkumisel, nende nõustamisel ja 
innovatsiooni toetamisel; on seisukohal, et 
selliseid organisatsioone peaks tugevdama 
ja nende jaoks tuleks välja arendada kava, 
mille eesmärk on parandada väljaõpet, 
kvalifikatsiooni ja asjatundlikkust;

mitteaktiivsed potentsiaalsed innovaatorid, 
eriti VKEde hulgas; juhib tähelepanu 
vahendajaorganisatsioonide rollile 
mitteaktiivsete potentsiaalsete 
innovaatorite tuvastamisel, neile stiimulite 
pakkumisel, nende nõustamisel ja 
innovatsiooni toetamisel; on seisukohal, et 
selliseid organisatsioone peaks tugevdama 
ja nende jaoks tuleks välja arendada kava, 
mille eesmärk on parandada väljaõpet, 
kvalifikatsiooni ja asjatundlikkust;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust leida üles 
mitteaktiivsed potentsiaalsed innovaatorid; 
juhib tähelepanu 
vahendajaorganisatsioonide rollile 
mitteaktiivsete potentsiaalsete 
innovaatorite tuvastamisel, neile stiimulite 
pakkumisel, nende nõustamisel ja 
innovatsiooni toetamisel; on seisukohal, et 
selliseid organisatsioone peaks tugevdama 
ja nende jaoks tuleks välja arendada kava, 
mille eesmärk on parandada väljaõpet, 
kvalifikatsiooni ja asjatundlikkust;

4. rõhutab vajadust leida üles 
mitteaktiivsed potentsiaalsed innovaatorid; 
juhib tähelepanu 
vahendajaorganisatsioonide rollile 
mitteaktiivsete potentsiaalsete 
innovaatorite tuvastamisel, neile stiimulite 
pakkumisel, nende nõustamisel ja 
innovatsiooni toetamisel; on seisukohal, et 
selliseid organisatsioone peaks tugevdama 
ja nende jaoks tuleks välja arendada kava, 
mille eesmärk on parandada väljaõpet, 
kvalifikatsiooni ja asjatundlikkust ning
tulevikus peaks kahekordsele 
kutseharidusele suunatud mudelite 
tähtsus kasvama;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab inimkapitali olulisust 
innovatsioonis; juhib sellega seoses 
tähelepanu rollile, mis Euroopa 
Sotsiaalfondil on töötajate elukestvas 
õppes;

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on arvamusel, et Euroopa Liidu 
ühtekuuluvuse, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse eri vahendeid tuleks 
tõhususe huvides rakendada 
integreeritult; toonitab, et tuleb püüda 
saavutada nimetatud vahendite 
koostoimimine ja kõrvaldada 
koostoimimise takistused, ühtlustades 
eelkõige auditeerimise ja kulude 
abikõlblikkuse hindamise eeskirju, et 
rakendamine oleks toetuse saajate jaoks 
lihtsam;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 



PE460.743v01-00 14/24 AM\859731ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et hästitoimiv 
mitmetasandiline valitsemissüsteem on 
innovatsioonipoliitika eesmärkide eduka 
määratlemise ja rakendamise eeltingimus; 
siinkohal juhib tähelepanu, et 
regionaalpoliitikal on seoses integreeritud 
lähenemisega ühetaoline metoodika ja 
hästi väljatöötatud juhtimissüsteem 
kohalike investeeringute 
mobiliseerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. peab väga oluliseks toetada riiklikke 
teadusuuringuid ja muuta teadustöö 
tulemused lihtsalt ja bürokraatiavabalt 
kättesaadavaks, nii et kõik ettevõtted, sh 
mikroettevõtjad ning VKEd, saaksid läbi 
viia muutusi energiatõhususe, uute 
energiaallikate kasutamise, uute 
tootmisprotsesside ning ressursside 
ringlussevõtu ja parema kasutuse vallas 
ning luua tagatud õigustega töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab Euroopa Regionaalarengu 
Fondi tähtsust piirkondlike klastrite 
loomisel teadustegevuse, innovatsiooni ja 
infrastruktuuri kohapealse sidumise 
kaudu uute tehnoloogiate raames, nagu 
taastuvenergia ja energiatõhusus; juhib 
tähelepanu, et selline klastrite loomine 
võib otsustavalt edendada kohalikku 
majanduslikku arengut ja luua 
piirkondades uusi töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. leiab, et uuenduslik mõõde tuleb 
nõuetekohaselt integreerida kõikidesse 
ELi rahastamisprogrammidesse, kaasa 
arvatud ühtekuuluvusfondi, et tagada 
piisav rahastamistase, mis vastab kõikide 
nende vajadustele, kes uuendustes 
osalevad;

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab vajadust tugevdada ELi 
eelarveliste vahendite ja EIP poolse 
rahastamise seotust; tunnistab nendest 

5. rõhutab vajadust tugevdada ELi 
eelarveliste vahendite ja EIP poolse 
rahastamise seotust; tunnistab nendest 
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allikatest pärinevate investeeringute 
potentsiaalset liikumapanevat jõudu ja 
taotleb nende suurendamist, eriti JEREMIE 
ja JESSICA osas;

allikatest pärinevate investeeringute 
potentsiaalset liikumapanevat jõudu ja 
taotleb nende suurendamist, eriti JEREMIE 
ja JESSICA osas; juhib siiski tähelepanu, 
et koos edasise arendamisega on vaja 
tugevdada selle innovatiivse 
rahastamisvahendi demokraatlikku 
kontrolli;

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab vajadust tugevdada ELi 
eelarveliste vahendite ja EIP poolse 
rahastamise seotust; tunnistab nendest 
allikatest pärinevate investeeringute 
potentsiaalset liikumapanevat jõudu ja 
taotleb nende suurendamist, eriti JEREMIE 
ja JESSICA osas;

5. rõhutab vajadust tugevdada ELi 
eelarveliste vahendite ja EIP poolse 
rahastamise seotust; tunnistab nendest 
allikatest pärinevate investeeringute 
potentsiaalset liikumapanevat jõudu ja 
taotleb nende suurendamist, eriti JEREMIE 
ja JESSICA osas; rõhutab vajadust luua 
rahastamisvahendid, mis oleksid 
kohandatud väikseimate ettevõtete 
eritingimustele ja vajadustele, samuti 
vajadust oluliselt lihtsustada rahalistele 
vahenditele juurdepääsu korda; 

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles kaaluma 
mitmest fondist rahastatavaid programme 
liikmesriikidele ja piirkondadele, mis 
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soovivad seda kasutada; leiab, et see 
aitaks kaasa integreeritumale ja 
paindlikumale tööle ning suurendaks 
tõhusust eri fondide (struktuurifondid 
ning teadus- ja arendustegevuse 
raamprogrammid) vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab innovatsiooni ja uurimistöö 
eristamise olulisust; juhib tähelepanu, et 
innovatsioon on kompleksne, kõiki 
valdkondi kaasav sotsiaalmajanduslik 
protsess, mis hõlmab pingutusi teadus- ja 
arendustegevuse rahastamise 
suurendamiseks, VKEde ja 
kõrgtehnoloogiliste tegevuste toetamiseks 
ning keskendub eri territooriumide 
omadustel ja eripäradel põhinevate 
integreeritud süsteemide arendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. usub, et innovatsioonipoliitika tuleb 
ühendada üld- ja kutsehariduspoliitikaga, 
samuti tööturuga; pooldab püüdlusi 
mobiliseerida kodanikke ja töötajaid 
muutuste toetamiseks teatud raamide ning 
ulatuslike poliitiliste strateegiate 
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rakendamise kaudu innovatsiooni 
valdkonnas, eesmärgiga kiirendada 
uuenduslike toodete ja teenuste arengut 
ning seeläbi luua võimalused tööhõive 
suurendamiseks ja majanduskasvuks;

Or. pt

Muudatusettepanek 32
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. peab vajalikuks jätkata ELi fondide 
vahendite kasutamise korra lihtsustamist, 
et tagada nende paindlikkus ja vähendada 
bürokraatiat teadlaste ja innovaatorite 
tegemistes, nii et viimased saaksid rohkem 
pühenduda oma tegelikule tööle; 

Or. ro

Muudatusettepanek 33
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab ettepanekut luua ELi ja 
liikmesriikide vahel Euroopa 
innovatsioonialased partnerlused eri 
poliitikavaldkondade, sektorite ja riikide 
sidusrühmade ühendamiseks, et kiirendada 
innovatsiooni, mis aitaks lahendada suuri 
ühiskondlikke probleeme; märgib, et nende 
probleemide lahendamiseks loodud 
partnerlused ja regionaalpoliitilised 
vahendid peaksid olema paremini 
koordineeritud ning partnerlustes tuleks ära 
kasutada juba olemasolevate sarnaste 

6. tervitab ettepanekut luua ELi ja 
liikmesriikide vahel Euroopa 
innovatsioonialased partnerlused eri 
poliitikavaldkondade, sektorite ja riikide 
sidusrühmade ühendamiseks, et kiirendada 
innovatsiooni, mis aitaks lahendada suuri 
ühiskondlikke probleeme; märgib, et nende 
probleemide lahendamiseks loodud 
partnerlused ja regionaalpoliitilised 
vahendid, eeskätt Euroopa territoriaalse 
koostöö rühmitused, peaksid olema 
paremini koordineeritud ning partnerlustes 
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riiklike ja piirkondlike algatuste kogemusi; tuleks ära kasutada juba olemasolevate 
sarnaste riiklike ja piirkondlike algatuste 
kogemusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab ettepanekut luua ELi ja 
liikmesriikide vahel Euroopa 
innovatsioonialased partnerlused eri 
poliitikavaldkondade, sektorite ja riikide 
sidusrühmade ühendamiseks, et kiirendada 
innovatsiooni, mis aitaks lahendada suuri 
ühiskondlikke probleeme; märgib, et nende 
probleemide lahendamiseks loodud 
partnerlused ja regionaalpoliitilised 
vahendid peaksid olema paremini 
koordineeritud ning partnerlustes tuleks ära 
kasutada juba olemasolevate sarnaste 
riiklike ja piirkondlike algatuste kogemusi;

6. tervitab ettepanekut luua ELi ja 
liikmesriikide vahel Euroopa 
innovatsioonialased partnerlused eri 
poliitikavaldkondade, sektorite ja riikide 
sidusrühmade ühendamiseks, et kiirendada 
innovatsiooni, mis aitaks lahendada suuri
ühiskondlikke probleeme; märgib, et nende 
probleemide lahendamiseks loodud 
partnerlused ja regionaalpoliitilised 
vahendid peaksid olema paremini 
koordineeritud ning partnerlustes tuleks ära 
kasutada juba olemasolevate sarnaste 
riiklike ja piirkondlike algatuste kogemusi;
nõuab sel eesmärgil koostöö tõhustamist 
piirkondade vahel, eeskätt 
vahetusprogrammide, haridusalgatuste ja 
parimate tavade vahetamise kaudu; 

Or. pt

Muudatusettepanek 35
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab ettepanekut luua ELi ja 
liikmesriikide vahel Euroopa 
innovatsioonialased partnerlused eri 

6. tervitab ettepanekut luua ELi ja 
liikmesriikide vahel Euroopa 
innovatsioonialased partnerlused eri 
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poliitikavaldkondade, sektorite ja riikide 
sidusrühmade ühendamiseks, et kiirendada 
innovatsiooni, mis aitaks lahendada suuri 
ühiskondlikke probleeme; märgib, et nende 
probleemide lahendamiseks loodud 
partnerlused ja regionaalpoliitilised 
vahendid peaksid olema paremini 
koordineeritud ning partnerlustes tuleks ära 
kasutada juba olemasolevate sarnaste 
riiklike ja piirkondlike algatuste kogemusi;

poliitikavaldkondade, sektorite ja riikide 
sidusrühmade ühendamiseks, et kiirendada 
innovatsiooni, mis aitaks lahendada suuri 
ühiskondlikke probleeme; märgib, et nende 
probleemide lahendamiseks loodud 
partnerlused ja regionaalpoliitilised 
vahendid peaksid olema paremini 
koordineeritud ning eri piirkondadele 
püsivalt ligipääsetavad, ja et partnerlustes 
tuleks ära kasutada juba olemasolevate 
sarnaste riiklike ja piirkondlike algatuste 
kogemusi;

Or. es

Muudatusettepanek 36
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab ettepanekut luua ELi ja 
liikmesriikide vahel Euroopa 
innovatsioonialased partnerlused eri 
poliitikavaldkondade, sektorite ja riikide 
sidusrühmade ühendamiseks, et kiirendada 
innovatsiooni, mis aitaks lahendada suuri 
ühiskondlikke probleeme; märgib, et nende 
probleemide lahendamiseks loodud 
partnerlused ja regionaalpoliitilised 
vahendid peaksid olema paremini 
koordineeritud ning partnerlustes tuleks ära 
kasutada juba olemasolevate sarnaste 
riiklike ja piirkondlike algatuste kogemusi;

6. tervitab ettepanekut luua ELi ja 
liikmesriikide vahel Euroopa 
innovatsioonialased partnerlused eri 
poliitikavaldkondade, sektorite ja riikide 
sidusrühmade ühendamiseks, et kiirendada 
innovatsiooni, mis aitaks lahendada suuri 
ühiskondlikke probleeme; märgib, et nende 
probleemide lahendamiseks loodud 
partnerlused ja regionaalpoliitilised 
vahendid peaksid olema paremini 
koordineeritud ning partnerlustes tuleks ära 
kasutada juba olemasolevate sarnaste 
riiklike ja piirkondlike algatuste kogemusi;
toetab partnerluse ja intellektuaalse 
omandi kaitse seadustega seotud õiguslike 
aspektide selgitamist nendes 
liikmesriikides, kus seda veel pole tehtud;

Or. ro
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Muudatusettepanek 37
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab ettepanekut luua ELi ja 
liikmesriikide vahel Euroopa 
innovatsioonialased partnerlused eri 
poliitikavaldkondade, sektorite ja riikide 
sidusrühmade ühendamiseks, et kiirendada 
innovatsiooni, mis aitaks lahendada suuri 
ühiskondlikke probleeme; märgib, et nende 
probleemide lahendamiseks loodud 
partnerlused ja regionaalpoliitilised 
vahendid peaksid olema paremini 
koordineeritud ning partnerlustes tuleks ära 
kasutada juba olemasolevate sarnaste 
riiklike ja piirkondlike algatuste kogemusi;

6. tervitab ettepanekut luua ELi ja
liikmesriikide vahel Euroopa 
innovatsioonialased partnerlused eri 
poliitikavaldkondade, sektorite ja riikide 
sidusrühmade ühendamiseks, et kiirendada 
innovatsiooni, mis aitaks lahendada suuri 
ühiskondlikke probleeme; märgib, et nende 
probleemide lahendamiseks loodud 
partnerlused ja regionaalpoliitilised 
vahendid peaksid olema paremini 
koordineeritud ning partnerlustes tuleks ära 
kasutada juba olemasolevate sarnaste 
riiklike ja piirkondlike algatuste kogemusi;
kutsub üles parandama VKEde 
juurdepääsu korda teaduse ja 
innovatsiooni toetamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. toetab komisjoni Euroopa 2020 
strateegia juhtalgatust minna koheselt üle 
säästvale majandusele, muuta majanduse 
kasv vähem sõltuvaks ressursside ja 
energia kulutamisest, vähendada kliimat 
kahjustavaid heiteid ja võidelda seeläbi 
globaalse soojenemise vastu; on 
arvamusel, et on vaja teha tunduvalt 
rohkem uurimistööd, et hinnata 
keskkonnapoliitika ja kliimamuutuse 
poliitika mõju tööhõive puhaskasvule; 
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palub komisjonil muuta see kaheksandas 
raamprogrammis eelisvaldkonnaks;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. leiab, et on oluline aidata kaasa 
innovatsioonikultuuri arengule 
piirkondlikul tasandil, seda nii ettevõtjate, 
kutseharidust omandavate noorte ja 
töövõtjate, kui ka partnerite hulgas, kellel 
on mõju ettevõtlusalasele tegevusele, 
näiteks nagu piirkonna avalike otsuste 
tegijad, teaduskeskused, klastrid ja 
rahastamisasutused, mis paljudel juhtudel 
ei ole teadlikud oma piirkonna ettevõtete, 
eeskätt VKEde (kaasa arvatud mikro-
ning käsitööettevõtete), 
innovatsioonialasest suutlikkusest;

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et Euroopa 2020 eesmärgi –
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamiseks on vaja 
rakendada ELi piirkondade kogu 
innovaatilist potentsiaali, ning märgib, et 
tulevane regionaalpoliitika peab selle 
probleemi seadma üheks oma 

7. rõhutab, et Euroopa 2020 eesmärgi –
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamiseks on vaja 
rakendada ELi piirkondade kogu 
innovaatilist potentsiaali, ning märgib, et 
tulevane regionaalpoliitika peab selle 
probleemi seadma üheks oma 
põhiprioriteediks; nõuab tööstuse
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põhiprioriteediks. kaasamist ökoinnovatsiooni, kuna 
ettevõtjatel on selle laiemal levitamisel 
piirkondlikul tasandil ülioluline roll; 
märgib sellega seoses, et ettevõtjate 
teavitamine ja neile uute 
ettevõtlusvõimaluste tutvustamine on 
otsustava tähtsusega ressursitõhusa 
majanduse ja säästvate tööstusharude 
väljaarendamisele suunatud strateegia 
edukuse seisukohast;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et Euroopa 2020 eesmärgi –
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamiseks on vaja 
rakendada ELi piirkondade kogu 
innovaatilist potentsiaali, ning märgib, et 
tulevane regionaalpoliitika peab selle 
probleemi seadma üheks oma 
põhiprioriteediks.

7. rõhutab, et on vaja rakendada ELi 
piirkondade kogu innovaatilist 
potentsiaali, teisiti pole võimalik 
saavutada Euroopa 2020 eesmärki –
arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu, ning märgib, et tulevane 
regionaalpoliitika peab selle probleemi 
seadma üheks oma põhiprioriteediks.

Or. es

Muudatusettepanek 42
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et Euroopa 2020 eesmärgi –
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamiseks on vaja 
rakendada ELi piirkondade kogu 
innovaatilist potentsiaali, ning märgib, et 

7. rõhutab, et Euroopa 2020 eesmärgi –
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamiseks on vaja 
rakendada ELi piirkondade kogu 
innovaatilist potentsiaali, ning märgib, et 
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tulevane regionaalpoliitika peab selle 
probleemi seadma üheks oma 
põhiprioriteediks.

tulevane regionaalpoliitika peab selle 
probleemi seadma üheks oma 
põhiprioriteediks. selline prioriteetide 
seadmine kehtib regionaalpoliitika 
kõikide eesmärkide osas, eeskätt 
piirkondliku konkurentsivõime ja 
tööhõive ning Euroopa riikidevahelise 
koostöö osas; tuleb kindlustada Euroopa 
konkurentsivõime tagamine maailma 
standardite kohaselt;

Or. en


