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Tarkistus 1

Alain Cadec

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että innovaatiota voidaan 
käsitellä tehokkaimmin alueellisesti, jolloin 
fyysinen läheisyys kannustaa 
kumppanuuksiin toimijoiden, kuten 
yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden ja 
teollisuuden välillä; panee merkille, että 
dynaamisimmat teknologiateollisuudet 
eivät sijaitse suurkaupungeissa tai niiden 
lähellä, vaan innovatiivisimpien 
yliopistojen läheisyydessä;

1. painottaa, että innovaatiota voidaan 
käsitellä tehokkaimmin alueellisesti, jolloin 
fyysinen läheisyys kannustaa 
kumppanuuksiin toimijoiden, kuten 
yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden, 
suurten yritysten, pk-yritysten sekä 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
välillä erityisesti klustereissa; panee 
merkille, että dynaamisimmat 
teknologiateollisuudet eivät sijaitse 
suurkaupungeissa tai niiden lähellä, vaan 
innovatiivisimpien yliopistojen 
läheisyydessä;

Or. fr

Tarkistus 2
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että innovaatiota voidaan 
käsitellä tehokkaimmin alueellisesti, 
jolloin fyysinen läheisyys kannustaa 
kumppanuuksiin toimijoiden, kuten 
yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden ja 
teollisuuden välillä; panee merkille, että 
dynaamisimmat teknologiateollisuudet 
eivät sijaitse suurkaupungeissa tai niiden 
lähellä, vaan innovatiivisimpien 
yliopistojen läheisyydessä;

1. painottaa, että innovaatiota voidaan 
käsitellä tehokkaasti myös alueellisesti, 
jolloin fyysinen läheisyys kannustaa 
kumppanuuksiin toimijoiden, kuten 
yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden ja 
teollisuuden välillä sekä esimerkiksi 
matkailualan yritysten ja eräiden edellä 
käyvien palveluntarjoajien sektoreiden 
välillä; panee merkille, että 
dynaamisimmat teknologiateollisuudet 
eivät sijaitse ainoastaan suurkaupungeissa 
tai niiden lähellä, vaan myös pienemmissä 
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asutuskeskuksissa ja innovatiivisimpien 
yliopistojen läheisyydessä;

Or. es

Tarkistus 3
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että innovaatiota voidaan 
käsitellä tehokkaimmin alueellisesti, jolloin 
fyysinen läheisyys kannustaa 
kumppanuuksiin toimijoiden, kuten 
yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden ja 
teollisuuden välillä; panee merkille, että 
dynaamisimmat teknologiateollisuudet 
eivät sijaitse suurkaupungeissa tai niiden 
lähellä, vaan innovatiivisimpien 
yliopistojen läheisyydessä;

1. painottaa, että innovaatiota voidaan 
käsitellä tehokkaimmin alueellisesti, jolloin 
fyysinen läheisyys kannustaa 
kumppanuuksiin toimijoiden, kuten 
yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden ja 
teollisuuden välillä; panee merkille, että 
dynaamisimmat teknologiateollisuudet 
eivät välttämättä sijaitse suurkaupungeissa 
tai niiden lähellä, vaan innovatiivisimpien 
yliopistojen läheisyydessä;

Or. fr

Tarkistus 4
Danuta Maria Hübner

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että innovointia koskevat 
toimenpiteet pitäisi sisällyttää alueellisiin 
älykkäisiin erikoistumisstrategioihin; 
panee merkille, että älykkäillä 
erikoistumisstrategioilla voidaan 
varmistaa julkisen rahoituksen 
tehokkaampi ja vaikuttavampi käyttö sekä 
tehostaa yksityistä investointia 
alueellisesti;
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Or. en

Tarkistus 5
Danuta Maria Hübner

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa kaikkia alueita investoimaan 
innovointiin ja mukauttamaan 
innovaatiostrategioitaan niiden 
tehokkuuden parantamiseksi, 
kehittämään lisäksi inhimillistä pääomaa 
sekä tehostamaan alueen yritysten kykyä 
ja halua innovoida ja olla kansainvälisesti 
kilpailukykyisiä;

Or. en

Tarkistus 6
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että alueellisten 
päätöksentekijöiden tulisi tiedostaa 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kaikille 
alueille tarjoamat talouskasvun 
mahdollisuudet; panee samassa yhteydessä 
merkille, että jopa alueiden, joilla ei ole 
yliopistoja tai tutkimuskeskuksia, pitäisi 
kyetä kehittämään omaa 
innovaatiokapasiteettiaan;

2. huomauttaa, että alueellisten 
päätöksentekijöiden tulisi tiedostaa 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kaikille 
alueille tarjoamat talouskasvun ja 
työllisyyden mahdollisuudet; panee 
samassa yhteydessä merkille, että jopa 
alueiden, joilla ei ole yliopistoja tai 
tutkimuskeskuksia, pitäisi kyetä 
kehittämään omaa 
innovaatiokapasiteettiaan; korostaa, että 
on tärkeää tarjota innovatiivisille 
yrityksille ennakoitavat ja investoimista 
tukevat alueelliset puite-edellytykset sekä 
tukea niiden investointia kannustimilla, 
mikä hyödyttää työntekijöitä ja 
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ympäristöä;

Or. en

Tarkistus 7
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Draft opinion Amendment

2. huomauttaa, että alueellisten 
päätöksentekijöiden tulisi tiedostaa 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kaikille 
alueille tarjoamat talouskasvun 
mahdollisuudet; panee samassa yhteydessä
merkille, että jopa alueiden, joilla ei ole 
yliopistoja tai tutkimuskeskuksia, pitäisi 
kyetä kehittämään omaa 
innovaatiokapasiteettiaan;

2. huomauttaa, että alueellisten 
päätöksentekijöiden tulisi tiedostaa 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kaikille 
alueille tarjoamat talouskasvun 
mahdollisuudet, ottaen huomioon, että 
merkittävin osa innovaatioista syntyy 
käytännön rajapinnassa (demand and 
user based innovations) ja rahoitetaan 
suureksi osaksi EAKR-varoin; panee 
tämän vuoksi merkille, että myös alueiden, 
joilla ei ole yliopistoja tai 
tutkimuskeskuksia, pitäisi kyetä 
kehittämään omaa 
innovaatiokapasiteettiaan;

Or. fi

Tarkistus 8
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että alueellisten 
päätöksentekijöiden tulisi tiedostaa 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kaikille 
alueille tarjoamat talouskasvun 
mahdollisuudet; panee samassa yhteydessä 
merkille, että jopa alueiden, joilla ei ole 
yliopistoja tai tutkimuskeskuksia, pitäisi 
kyetä kehittämään omaa 

2. huomauttaa, että alueellisten 
päätöksentekijöiden tulisi tiedostaa 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kaikille 
alueille tarjoamat talouskasvun 
mahdollisuudet; panee samassa yhteydessä 
merkille, että jopa alueiden, joilla ei ole 
yliopistoja tai tutkimuskeskuksia, pitäisi 
kyetä kehittämään omaa 
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innovaatiokapasiteettiaan; innovaatiokapasiteettiaan ja hyödyntää 
mahdollisimman paljon alueellisia ja 
paikallisia voimavaroja ja 
mahdollisuuksia innovaatiopotentiaalin 
yhteydessä; 

Or. pt

Tarkistus 9
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että alueellisten 
päätöksentekijöiden tulisi tiedostaa 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kaikille 
alueille tarjoamat talouskasvun 
mahdollisuudet; panee samassa yhteydessä 
merkille, että jopa alueiden, joilla ei ole 
yliopistoja tai tutkimuskeskuksia, pitäisi 
kyetä kehittämään omaa 
innovaatiokapasiteettiaan;

2. huomauttaa, että alueellisten 
päätöksentekijöiden tulisi tiedostaa 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kaikille 
alueille tarjoamat talouskasvun 
mahdollisuudet; panee samassa yhteydessä 
merkille, että ainakin silloin, kun korkean 
koulutuksen laitokset eivät ole 
välttämättömiä tai pääosassa 
innovaatiotoiminnassa, jopa alueiden, 
joilla ei ole yliopistoja tai 
tutkimuskeskuksia, pitäisi kyetä 
kehittämään omaa 
innovaatiokapasiteettiaan;

Or. es

Tarkistus 10
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että alueellisten 
päätöksentekijöiden tulisi tiedostaa 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kaikille 
alueille tarjoamat talouskasvun 
mahdollisuudet; panee samassa yhteydessä 

2. huomauttaa, että alueellisten 
päätöksentekijöiden tulisi tiedostaa 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kaikille 
alueille tarjoamat talouskasvun 
mahdollisuudet; panee samassa yhteydessä 
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merkille, että jopa alueiden, joilla ei ole 
yliopistoja tai tutkimuskeskuksia, pitäisi 
kyetä kehittämään omaa 
innovaatiokapasiteettiaan;

merkille, että jopa alueiden, joilla ei ole 
yliopistoja tai tutkimuskeskuksia, pitäisi 
kyetä kehittämään omaa 
innovaatiokapasiteettiaan hyödyntämällä 
erityisesti niille suunnattua rahoitusta;

Or. ro

Tarkistus 11
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että innovoinnin suosiminen 
aluetasolla voi auttaa vähentämään 
alueellista eriarvoisuutta; kannustaa 
kuitenkin eri tasoja (alueellinen, 
kansallinen ja unionin taso) 
koordinoimaan paremmin toimiaan 
Euroopan laajuisessa tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan suunnittelussa;

Or. fr

Tarkistus 12
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että poliittisen 
päätöksenteon sekä kaupallisen alan ja 
tutkimuskeskusten toiminnan 
innovoinnilla on olennainen merkitys 
Euroopan unionin alueellisen 
yhteenkuuluvuuspolitiikan 
täydentämiselle ja että innovointi voi 
ratkaisevalla tavalla auttaa saavuttamaan 
koheesiotavoitteet ja ylittämään niiden 
saavuttamisen esteet alueilla, joilla on 
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tiettyjä maantieteellisiä tai demografisia 
piirteitä; 

Or. es

Tarkistus 13
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. vaatii jäsenvaltioita tehostamaan 
nuorten eurooppalaisten 
liiketoimintataitoja ja ottamaan käyttöön 
erityisiä kansallisia suunnitelmia 
innovoinnin valtavirtaistamiseksi kaikilla 
koulutusaloilla ja -tasoilla; panee 
merkille, että paras keino toteuttaa 
tällaiset suunnitelmat ja tukea innovointia 
Euroopassa on tehdä tiivistä yhteistyötä 
julkisen ja yksityisen sektorin välillä;

Or. it

Tarkistus 14
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Draft opinion Amendment

3. on sitä mieltä, että muiden kuin 
teknologisten innovaatioiden ponnisteluja 
on tehostettava ja että samalla tällaisia 
innovaatioita koskevia parhaita käytäntöjä 
pitäisi levittää ja EU-rahoituksen saamisen 
sääntöjä ja ehtoja tulisi tarkentaa;

3. on sitä mieltä, että muiden kuin 
teknologisten innovaatioiden ponnisteluja 
on tehostettava ja että samalla tällaisia 
innovaatioita koskevia parhaita käytäntöjä 
pitäisi levittää ja EU-rahoituksen saamisen 
sääntöjä ja ehtoja tulisi tarkentaa;
painottaa, että synergioita tutkimuksen 
puiteohjelman ja koheesiorahaston välillä 
tulisi lisätä, mm. ohjelmien keinotekoisia 
raja-aitoja madaltamalla;
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Or. fi

Tarkistus 15
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on sitä mieltä, että muiden kuin 
teknologisten innovaatioiden ponnisteluja 
on tehostettava ja että samalla tällaisia 
innovaatioita koskevia parhaita käytäntöjä 
pitäisi levittää ja EU-rahoituksen saamisen 
sääntöjä ja ehtoja tulisi tarkentaa;

3. on sitä mieltä, että koska innovaatio on 
monitahoinen käsite, muiden kuin 
teknologisten innovaatioiden ponnisteluja 
on tehostettava ja että samalla tällaisia 
innovaatioita koskevia parhaita käytäntöjä 
pitäisi levittää ja EU-rahoituksen saamisen 
sääntöjä ja ehtoja tulisi tarkentaa avoimen 
ja kaikenkattavan lähestymistavan 
perusteella;

Or. es

Tarkistus 16
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa kulttuurien 
monimuotoisuuden vaikutusta 
innovointiin; katsoo tässä yhteydessä, että 
alueellisen kulttuurien 
monimuotoisuuden suojelemisen ja 
tukemisen on oltava tärkeä osa 
innovaatiopolitiikkaa;

Or. fr
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Tarkistus 17
Danuta Maria Hübner

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että eurooppalaisten 
alueiden innovaatiopotentiaalin 
parantamiseksi koheesiota, tutkimusta ja 
innovaatiota koskevien politiikkojen ja 
niiden välineiden välillä tarvitaan 
koordinaatiota ja synergiaa alueellisesti, 
kansallisesti ja unionin laajuisesti; 
korostaa tässä yhteydessä, että on myös 
tärkeää tutkia mahdollisuuksia 
yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa 
entisestään eri politiikan alojen 
välineiden toimeenpanoa koskevia 
sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 18
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että alueet ovat 
avainasemassa innovointia edistävien 
politiikkojen kehittämisessä kansallisesti; 
panee kuitenkin merkille, että useissa 
jäsenvaltioissa alueelliset ja paikalliset 
määrärahat eivät ole riittäviä ja että 
kansalliset innovointiin suunnatut 
määrärahat ovat vähäisiä; 

Or. ro
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Tarkistus 19
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että nukkuvat innovaattorit on 
paikannettava; kiinnittää huomion 
välittäjäorganisaatioiden tärkeään osaan 
nukkuvien innovaattorien paikantamisessa, 
kannustimien tarjoamisessa, neuvojen 
antamisessa ja innovaation tukemisessa; on 
sitä mieltä, että tällaisia organisaatioita 
tulisi vahvistaa ja että niitä varten tulisi 
kehittää ohjelma, joka tähtää koulutuksen, 
vaatimusten ja ammattitaidon 
parantamiseen;

4. painottaa, että nukkuvat innovaattorit on 
paikannettava erityisesti pk-yrityksissä; 
kiinnittää huomion 
välittäjäorganisaatioiden tärkeään osaan 
nukkuvien innovaattorien paikantamisessa, 
kannustimien tarjoamisessa, neuvojen 
antamisessa ja innovaation tukemisessa; on 
sitä mieltä, että tällaisia organisaatioita 
tulisi vahvistaa ja että niitä varten tulisi 
kehittää ohjelma, joka tähtää koulutuksen, 
vaatimusten ja ammattitaidon 
parantamiseen;

Or. fr

Tarkistus 20
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että nukkuvat innovaattorit on 
paikannettava; kiinnittää huomion 
välittäjäorganisaatioiden tärkeään osaan 
nukkuvien innovaattorien paikantamisessa, 
kannustimien tarjoamisessa, neuvojen 
antamisessa ja innovaation tukemisessa; on 
sitä mieltä, että tällaisia organisaatioita 
tulisi vahvistaa ja että niitä varten tulisi 
kehittää ohjelma, joka tähtää koulutuksen, 
vaatimusten ja ammattitaidon 
parantamiseen;

4. painottaa, että nukkuvat innovaattorit on 
paikannettava; kiinnittää huomion 
välittäjäorganisaatioiden tärkeään osaan 
nukkuvien innovaattorien paikantamisessa, 
kannustimien tarjoamisessa, neuvojen 
antamisessa ja innovaation tukemisessa; on 
sitä mieltä, että tällaisia organisaatioita 
tulisi vahvistaa ja että niitä varten tulisi 
kehittää ohjelma, joka tähtää koulutuksen, 
vaatimusten ja ammattitaidon 
parantamiseen, ja että jatkossa 
kaksitahoiseen ammatilliseen 
koulutukseen tähtäävien mallien 
merkityksen tulisi kasvaa;
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Or. en

Tarkistus 21
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa inhimillisen pääoman 
merkitystä innovoinnille; muistuttaa tässä 
yhteydessä Euroopan sosiaalirahaston 
tehtävästä työntekijöiden elinikäisen 
oppimisen edistämisessä;

Or. fr

Tarkistus 22
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että Euroopan unionin 
koheesion, tutkimuksen ja innovoinnin eri 
välineet olisi tehokkuuden 
varmistamiseksi pantava yhdennetysti 
täytäntöön; korostaa tarvetta pyrkiä 
lisäämään kyseisten välineiden synergiaa 
ja poistamaan synergiaesteitä erityisesti 
siten, että tarkastuksia ja kustannusten 
tukikelpoisuutta koskevia sääntöjä 
yhdenmukaistetaan, jotta niiden 
täytäntöönpano olisi edunsaajille 
yksinkertaisempaa;

Or. fr
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Tarkistus 23
Danuta Maria Hübner

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. on sitä mieltä, että hyvin toimiva 
monitasoisen hallinnon lähestymistapa on 
edellytys innovaatiopolitiikan tavoitteiden 
menestyksekkäälle määrittelylle ja 
täytäntöönpanolle; panee tässä yhteydessä 
merkille, että aluepolitiikalla on 
käytössään yhdentymistä koskeva 
vahvistettu menettelytapa ja hyvin 
suunniteltu hallintojärjestelmä, jolla 
paikalliset investoijat kyetään saamaan 
liikkeelle;

Or. en

Tarkistus 24
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että on erittäin tärkeää tukea 
julkista tutkimusta ja saattaa 
tutkimustulokset yksinkertaisesti ja 
vähemmän byrokraattisesti saataville niin, 
että kaikki yritykset, myös mikroyritykset 
ja pk-yritykset, voivat tehdä muutoksia, 
jotka vaikuttavat energiatehokkuuteen, 
uusien energialähteiden käyttöön, uusiin 
tuotantomenetelmiin sekä kierrätyksen ja 
resurssien tehokkaampaan 
hyödyntämiseen ja pystyvät luomaan 
työpaikkoja asiaankuuluvine 
oikeuksineen;

Or. en
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Tarkistus 25
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa Euroopan 
aluekehitysrahaston merkitystä 
pyrittäessä muodostamaan alueellisia 
klustereita, joissa tutkimus, innovointi ja 
infrastruktuurit yhdistyvät paikan päällä 
esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin 
ja energiatehokkuuteen liittyvien uusien 
teknologioiden yhteydessä; toteaa, että 
tällainen klusterien muodostuminen voi 
viedä paikallista taloudellista kehitystä 
ratkaisevalla tavalla eteenpäin ja luoda 
alueille uusia työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 26
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että innovoinnin ulottuvuus 
on sisällytettävä asianmukaisesti kaikkiin 
EU:n rahoitusohjelmiin koheesiorahasto 
mukaan luettuna, mikä varmistaisi, että 
huomattava osa rahoituksesta olisi 
suhteessa kaikkien innovoinnin 
sidosryhmien tarpeisiin;

Or. ro
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Tarkistus 27
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että EU:n 
talousarviovälineiden ja EIP:n 
rahoitusvälineiden yhteyksiä on 
vahvistettava; tunnustaa näiden 
rahoituslähteiden vipuvaikutuksen 
investointeihin ja pyytää vahvistamaan 
niitä, erityisesti JEREMIE- ja 
JESSICA-hankkeita;

5. korostaa, että EU:n 
talousarviovälineiden ja EIP:n 
rahoitusvälineiden yhteyksiä on 
vahvistettava; tunnustaa näiden 
rahoituslähteiden vipuvaikutuksen 
investointeihin ja pyytää vahvistamaan 
niitä, erityisesti JEREMIE- ja JESSICA 
hankkeita; muistuttaa kuitenkin, että 
kyseisten innovatiivisten 
rahoitusvälineiden demokraattista 
valvontaa on vahvistettava samalla kun 
niitä kehitetään edelleen;

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että EU:n 
talousarviovälineiden ja EIP:n 
rahoitusvälineiden yhteyksiä on 
vahvistettava; tunnustaa näiden 
rahoituslähteiden vipuvaikutuksen 
investointeihin ja pyytää vahvistamaan 
niitä, erityisesti JEREMIE- ja 
JESSICA-hankkeita;

5. korostaa, että EU:n 
talousarviovälineiden ja EIP:n 
rahoitusvälineiden yhteyksiä on 
vahvistettava; tunnustaa näiden 
rahoituslähteiden vipuvaikutuksen 
investointeihin ja pyytää vahvistamaan 
niitä, erityisesti JEREMIE- ja JESSICA 
hankkeita; korostaa, että pienimpien 
yritysten todellisuuteen ja tarpeisiin 
soveltuvia rahoitusvälineitä on kehitettävä 
ja että rahoituksen saatavuutta koskevaa 
menettelyä on huomattavasti 
yksinkertaistettava;

Or. fr
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Tarkistus 29
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota harkitsemaan 
useasta rahastosta rahoitettavia ohjelmia 
jäsenvaltioille ja alueille, jotka haluavat 
käyttää niitä; katsoo, että se auttaisi 
työskentelemään yhtenäisemmin ja 
joustavammin sekä lisäisi eri rahastojen 
(rakennerahastot ja tutkimuksen ja 
kehityksen tukiohjelmat) välistä 
tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 30
Danuta Maria Hübner

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on tärkeää tehdä ero 
innovaation ja tutkimuksen välillä; panee 
merkille, että innovointi on monitahoinen 
ja monialainen sosioekonominen prosessi, 
johon sisältyvät ponnistelut tutkimukseen 
ja kehitykseen tähtäävän rahoituksen 
lisäämiseksi sekä pk-yritysten ja korkeaan 
teknologiaan erikoistuneen toiminnan 
tukeminen ja joka keskittyy eri alueiden 
erityispiirteisiin ja ominaisuuksiin 
perustuvien yhtenäisten järjestelmien 
kehittämiseen;

Or. en
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Tarkistus 31
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että innovaatiopolitiikan on 
oltava yhteydessä opintoja, koulutusta ja 
työmarkkinoita koskeviin politiikkoihin; 
tukee pyrkimyksiä saada kansalaiset ja 
työntekijät liikkeelle muutoksen puolesta 
määrittelemällä ja ottamalla käyttöön 
osallistavia innovointia koskevia poliittisia 
strategioita, joilla tähdätään innovoinnin 
tuotteiden ja palvelujen kehittämisen 
nopeuttamiseen sekä työllisyyden ja 
kasvun parantamisen edellytysten 
luomiseen;

Or. pt

Tarkistus 32
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että on välttämätöntä jatkaa 
EU:n rahoituksen käyttömenetelmien 
yksinkertaistamista, jotta niiden 
joustavuus varmistetaan ja tutkijoilta ja 
innovoijilta vaadittua byrokratiaa 
vähennetään, mikä antaa heille enemmän 
aikaa varsinaiselle työlle; 

Or. ro
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Tarkistus 33
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannattaa ehdotusta käynnistää 
eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet 
eri toimialojen, sektoreiden tai valtioiden 
sidosryhmiä yhteen tuovana välineenä 
innovaatioiden nopeuttamiseksi, jotta 
voidaan selvittää tärkeitä yhteiskunnallisia 
haasteita; huomauttaa, että kumppanuudet 
ja aluepoliittiset välineet, jotka käsittelevät 
näitä haasteita, olisi yhdenmukaistettava 
paremmin ja että kumppanuuksissa tulisi 
käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi 
kokemusta, joka on saavutettu käynnissä 
olevissa samantyyppisissä kansallisissa ja 
alueellisissa aloitteissa;

6. kannattaa ehdotusta käynnistää 
eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet 
eri toimialojen, sektoreiden tai valtioiden 
sidosryhmiä yhteen tuovana välineenä 
innovaatioiden nopeuttamiseksi, jotta 
voidaan selvittää tärkeitä yhteiskunnallisia 
haasteita; huomauttaa, että kumppanuudet 
ja aluepoliittiset välineet, jotka käsittelevät 
näitä haasteita, sekä erityisesti alueellista 
yhteistyötä käsittelevät eurooppalaiset 
ryhmittymät olisi yhdenmukaistettava 
paremmin ja että kumppanuuksissa tulisi 
käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi 
kokemusta, joka on saavutettu käynnissä 
olevissa samantyyppisissä kansallisissa ja 
alueellisissa aloitteissa;

Or. fr

Tarkistus 34
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannattaa ehdotusta käynnistää 
eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet 
eri toimialojen, sektoreiden tai valtioiden 
sidosryhmiä yhteen tuovana välineenä 
innovaatioiden nopeuttamiseksi, jotta 
voidaan selvittää tärkeitä yhteiskunnallisia 
haasteita; huomauttaa, että kumppanuudet 
ja aluepoliittiset välineet, jotka käsittelevät 
näitä haasteita, olisi yhdenmukaistettava 
paremmin ja että kumppanuuksissa tulisi 
käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi 

6. kannattaa ehdotusta käynnistää 
eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet 
eri toimialojen, sektoreiden tai valtioiden 
sidosryhmiä yhteen tuovana välineenä 
innovaatioiden nopeuttamiseksi, jotta 
voidaan selvittää tärkeitä yhteiskunnallisia 
haasteita; huomauttaa, että kumppanuudet 
ja aluepoliittiset välineet, jotka käsittelevät 
näitä haasteita, olisi yhdenmukaistettava 
paremmin ja että kumppanuuksissa tulisi 
käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi 
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kokemusta, joka on saavutettu käynnissä 
olevissa samantyyppisissä kansallisissa ja 
alueellisissa aloitteissa;

kokemusta, joka on saavutettu käynnissä 
olevissa samantyyppisissä kansallisissa ja 
alueellisissa aloitteissa; vaatii siksi 
tiiviimpää yhteistyötä alueiden välillä 
käyttämällä hyväksi erityisesti vaihtoa 
koskevia ohjelmia, koulutusaloitteita ja 
parhaiden käytäntöjen jakamista;

Or. pt

Tarkistus 35
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannattaa ehdotusta käynnistää 
eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet 
eri toimialojen, sektoreiden tai valtioiden 
sidosryhmiä yhteen tuovana välineenä 
innovaatioiden nopeuttamiseksi, jotta 
voidaan selvittää tärkeitä yhteiskunnallisia 
haasteita; huomauttaa, että kumppanuudet 
ja aluepoliittiset välineet, jotka käsittelevät 
näitä haasteita, olisi yhdenmukaistettava 
paremmin ja että kumppanuuksissa tulisi 
käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi 
kokemusta, joka on saavutettu käynnissä 
olevissa samantyyppisissä kansallisissa ja 
alueellisissa aloitteissa;

6. kannattaa ehdotusta käynnistää 
eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet 
eri toimialojen, sektoreiden tai valtioiden 
sidosryhmiä yhteen tuovana välineenä 
innovaatioiden nopeuttamiseksi, jotta 
voidaan selvittää tärkeitä yhteiskunnallisia 
haasteita; huomauttaa, että kumppanuudet 
ja aluepoliittiset välineet, jotka käsittelevät 
näitä haasteita, olisi yhdenmukaistettava 
paremmin ja saatava aidosti eri alueiden 
ulottuville ja että kumppanuuksissa tulisi 
käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi 
kokemusta, joka on saavutettu käynnissä 
olevissa samantyyppisissä kansallisissa ja 
alueellisissa aloitteissa;

Or. es

Tarkistus 36
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannattaa ehdotusta käynnistää 6. kannattaa ehdotusta käynnistää 
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eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet 
eri toimialojen, sektoreiden tai valtioiden 
sidosryhmiä yhteen tuovana välineenä 
innovaatioiden nopeuttamiseksi, jotta 
voidaan selvittää tärkeitä yhteiskunnallisia 
haasteita; huomauttaa, että kumppanuudet 
ja aluepoliittiset välineet, jotka käsittelevät 
näitä haasteita, olisi yhdenmukaistettava 
paremmin ja että kumppanuuksissa tulisi 
käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi 
kokemusta, joka on saavutettu käynnissä 
olevissa samantyyppisissä kansallisissa ja 
alueellisissa aloitteissa;

eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet 
eri toimialojen, sektoreiden tai valtioiden 
sidosryhmiä yhteen tuovana välineenä 
innovaatioiden nopeuttamiseksi, jotta 
voidaan selvittää tärkeitä yhteiskunnallisia 
haasteita; huomauttaa, että kumppanuudet 
ja aluepoliittiset välineet, jotka käsittelevät 
näitä haasteita, olisi yhdenmukaistettava 
paremmin ja että kumppanuuksissa tulisi 
käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi 
kokemusta, joka on saavutettu käynnissä 
olevissa samantyyppisissä kansallisissa ja 
alueellisissa aloitteissa; tukee 
kumppanuuksia ja teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön 
oikeudellisten näkökohtien selventämistä 
sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa sitä ei ole 
vielä tehty;

Or. ro

Tarkistus 37
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannattaa ehdotusta käynnistää 
eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet 
eri toimialojen, sektoreiden tai valtioiden 
sidosryhmiä yhteen tuovana välineenä 
innovaatioiden nopeuttamiseksi, jotta 
voidaan selvittää tärkeitä yhteiskunnallisia 
haasteita; huomauttaa, että kumppanuudet 
ja aluepoliittiset välineet, jotka käsittelevät 
näitä haasteita, olisi yhdenmukaistettava 
paremmin ja että kumppanuuksissa tulisi 
käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi 
kokemusta, joka on saavutettu käynnissä 
olevissa samantyyppisissä kansallisissa ja 
alueellisissa aloitteissa;

6. kannattaa ehdotusta käynnistää 
eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet 
eri toimialojen, sektoreiden tai valtioiden 
sidosryhmiä yhteen tuovana välineenä 
innovaatioiden nopeuttamiseksi, jotta 
voidaan selvittää tärkeitä yhteiskunnallisia 
haasteita; huomauttaa, että kumppanuudet 
ja aluepoliittiset välineet, jotka käsittelevät 
näitä haasteita, olisi yhdenmukaistettava 
paremmin ja että kumppanuuksissa tulisi 
käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi 
kokemusta, joka on saavutettu käynnissä 
olevissa samantyyppisissä kansallisissa ja 
alueellisissa aloitteissa; kehottaa 
parantamaan tutkimusta ja innovointia 
koskevan tuen saatavuutta pk-yrityksille;
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Or. en

Tarkistus 38
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. tukee komission lippulaivahanketta 
Eurooppa 2020 -strategiassa eli kestävään
talouteen siirtymisen toteuttamista nyt, 
talouskasvun riippuvuuden vähentämistä 
resurssien ja energian käytöstä, ilmaston 
kannalta haitallisten päästöjen 
vähentämistä ja siten ilmaston 
lämpenemisen ehkäisemistä; katsoo, että 
on huomattavasti lisättävä tutkimusta, 
jotta voidaan mitata ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan vaikutuksia 
työpaikkojen nettolisäykseen alueellisesti; 
kehottaa komissiota asettamaan tämän 
asian etusijalle kahdeksannessa 
puiteohjelmassa;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että on ensisijaisen tärkeää 
osallistua alueelliseen 
innovaatiokulttuurin kehittämiseen 
yrittäjien, ammattikoulutusta saavien 
nuorten ja työntekijöiden parissa sekä 
sellaisissa yrityskumppanuuksissa, jotka 
vaikuttavat edellä mainittujen toimintaan, 
ja joihin osallistuvat alueelliset 
päätöksentekijät, tutkimuskeskukset, 
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klusterit ja rahoituselimet, ja joissa ei 
usein tunneta riittävän hyvin alueen 
yritysten ja varsinkaan pk-yritysten, 
mikroyritykset ja käsiteollisuusyritykset 
mukaan luettuina, 
innovaatiokapasiteettia;

Or. fr

Tarkistus 40
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. painottaa, että EU-alueiden koko 
innovaatiopotentiaali on saatava liikkeelle, 
jotta Eurooppa 2020 -strategian älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteet 
voidaan saavuttaa, sekä huomauttaa, että 
tätä haastetta pitäisi käsitellä tulevassa 
aluepolitiikassa tärkeänä 
painopistealueena.

7. painottaa, että EU-alueiden koko 
innovaatiopotentiaali on saatava liikkeelle, 
jotta Eurooppa 2020 -strategian älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteet 
voidaan saavuttaa, sekä huomauttaa, että 
tätä haastetta pitäisi käsitellä tulevassa 
aluepolitiikassa tärkeänä 
painopistealueena; kehottaa ottamaan 
teollisuuden mukaan ekoinnovointiin, 
sillä yrittäjillä on erittäin tärkeä osuus 
ekoinnovaatioiden levittämisessä 
alueellisesti; toteaa, että yrittäjille 
tiedottaminen – esittelemällä uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia – on 
ratkaisevaa luonnonvaroja tehokkaasti 
käyttävän talouden ja kestävien 
toimialojen kehittämiseen pyrkivän 
strategian onnistumisessa.

Or. en

Tarkistus 41
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
7 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. painottaa, että EU-alueiden koko 
innovaatiopotentiaali on saatava liikkeelle, 
jotta Eurooppa 2020 -strategian älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteet 
voidaan saavuttaa, sekä huomauttaa, että 
tätä haastetta pitäisi käsitellä tulevassa 
aluepolitiikassa tärkeänä 
painopistealueena.

7. painottaa, että EU-alueiden koko 
innovaatiopotentiaali on saatava liikkeelle, 
sillä muuten Eurooppa 2020 -strategian 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
tavoitteet on mahdotonta saavuttaa, sekä 
huomauttaa, että tätä haastetta pitäisi 
käsitellä tulevassa aluepolitiikassa tärkeänä 
painopistealueena.

Or. es

Tarkistus 42
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. painottaa, että EU-alueiden koko 
innovaatiopotentiaali on saatava liikkeelle, 
jotta Eurooppa 2020 -strategian älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteet 
voidaan saavuttaa, sekä huomauttaa, että 
tätä haastetta pitäisi käsitellä tulevassa 
aluepolitiikassa tärkeänä 
painopistealueena.

7. painottaa, että EU-alueiden koko 
innovaatiopotentiaali on saatava liikkeelle, 
jotta Eurooppa 2020 -strategian älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteet 
voidaan saavuttaa, sekä huomauttaa, että 
tätä haastetta pitäisi käsitellä tulevassa 
aluepolitiikassa tärkeänä 
painopistealueena; katsoo, että 
painopistealue on kaikkien aluepolitiikan 
tavoitteiden mukainen ja vastaa erityisesti 
alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden 
sekä Euroopan rajatylittävän yhteistyön 
tarkoituksia; toteaa, että on varmistettava, 
että Eurooppa on maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyinen.

Or. en


