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Pakeitimas 1
Alain Cadec

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad naujovių diegimas būtų
veiksmingiausiai regionų lygmeniu, kur 
skatinama netoliese įsikūrusių veikėjų, t. y. 
universitetų, mokslinių tyrimų 
organizacijų, MVĮ ir pramonės įmonių
partnerystė; pažymi, kad dinamiškiausios 
technologinės pramonės šakos įsikūrė ne 
sostinėse arba šalia jų, bet netoli 
novatoriškų universitetų;

1. pabrėžia, kad inovacijos galėtų būti
veiksmingiausiai diegiamos regionų 
lygmeniu, kur skatinama netoliese 
įsikūrusių veikėjų, t. y. universitetų, 
mokslinių tyrimų organizacijų, didelių 
įmonių, MVĮ ir regionų bei vietos valdžios 
institucijų partnerystė, ypač tam tikruose 
branduoliuose;  pažymi, kad 
dinamiškiausios technologinės pramonės 
šakos įsikūrė ne sostinėse arba šalia jų, bet 
netoli novatoriškų universitetų;

Or. fr

Pakeitimas 2
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad naujovių diegimas būtų 
veiksmingiausiai regionų lygmeniu, kur 
skatinama netoliese įsikūrusių veikėjų, t. y. 
universitetų, mokslinių tyrimų 
organizacijų, MVĮ ir pramonės įmonių 
partnerystė; pažymi, kad dinamiškiausios 
technologinės pramonės šakos įsikūrė ne 
sostinėse arba šalia jų, bet netoli 
novatoriškų universitetų;

1. pabrėžia, kad inovacijos taip pat galėtų 
būti veiksmingai diegiamos regionų 
lygmeniu, kur skatinama netoliese 
įsikūrusių veikėjų, t. y. universitetų, 
mokslinių tyrimų organizacijų ir pramonės 
įmonių, taip pat kitų sektorių, pvz., 
sudarytų iš turizmo įmonių ir tam tikrų 
pažangių paslaugų teikėjų, partnerystė;
pažymi, kad dinamiškiausios technologinės 
pramonės šakos įsikūrė ne tik sostinėse 
arba šalia jų, bet taip pat mažesniuose 
gyventojų centruose ir netoli novatoriškų 
universitetų;

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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad naujovių diegimas būtų
veiksmingiausiai regionų lygmeniu, kur 
skatinama netoliese įsikūrusių veikėjų, t. y. 
universitetų, mokslinių tyrimų 
organizacijų, MVĮ ir pramonės įmonių 
partnerystė; pažymi, kad dinamiškiausios 
technologinės pramonės šakos įsikūrė ne
sostinėse arba šalia jų, bet netoli 
novatoriškų universitetų;

1. pabrėžia, kad inovacijos galėtų būti
veiksmingiausiai diegiamos regionų 
lygmeniu, kur skatinama netoliese 
įsikūrusių veikėjų, t. y. universitetų, 
mokslinių tyrimų organizacijų ir pramonės 
įmonių partnerystė; pažymi, kad 
dinamiškiausios technologinės pramonės 
šakos nebūtinai įsikūrė sostinėse arba šalia 
jų, bet netoli novatoriškų universitetų;

Or. fr

Pakeitimas 4
Danuta Maria Hübner

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1 a. pabrėžia, kad inovacijas skatinančios 
intervencijos turėtų sudaryti regioninių 
pažangiosios specializacijos strategijų 
dalį; pažymi, kad taikant pažangiosios 
specializacijos strategijas gali būti 
užtikrinamas veiksmingesnis ir našesnis 
valstybės lėšų panaudojimas, taip pat 
didinamos privačios investicijos regionų 
lygmeniu;

Or. en
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Pakeitimas 5
Danuta Maria Hübner

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1 b. ragina kiekvieną regioną investuoti į 
inovacijas ir pakoreguoti savo inovacijų 
strategiją siekiant didinti jos 
veiksmingumą, taip pat numatyti daugiau 
žmogiškojo kapitalo ir didinti įmonių 
gebėjimą bei norą diegti naujoves ir  
konkuruoti tarptautiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 6
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad sprendimų priėmėjai
regioniniu lygmeniu turi suvokti 
ekonomikos augimo potencialą, kurį 
moksliniai tyrimai ir naujovių diegimas 
skatina visuose regionuose; šiuo klausimu 
pažymi, kad net ir regionai be universitetų 
ir mokslinių tyrimų centrų turėtų turėti 
galimybę plėtoti savo inovacinius 
pajėgumus;

2. pažymi, kad sprendimus priimantys 
asmenys regioniniu lygmeniu turi suvokti 
ekonomikos augimo ir užimtumo
potencialą, kurį moksliniai tyrimai ir 
naujovių diegimas skatina visuose 
regionuose; šiuo klausimu pažymi, kad net 
ir regionai be universitetų ir mokslinių 
tyrimų centrų turėtų turėti galimybę plėtoti 
savo inovacinius pajėgumus; pabrėžia, kad 
svarbu numatyti nuspėjamas ir palankias 
investicijų požiūriu pagrindines sąlygas, 
skirtas novatoriškoms įmonėms regionų 
lygmeniu, ir sukurti joms iniciatyvas, 
kurios skatintų darbuotojams ir aplinkai 
palankias investicijas;

Or. en
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Pakeitimas 7
Riikka Manner

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad sprendimų priėmėjai
regioniniu lygmeniu turi suvokti 
ekonomikos augimo potencialą, kurį 
moksliniai tyrimai ir naujovių diegimas 
skatina visuose regionuose; šiuo klausimu
pažymi, kad net ir regionai be universitetų 
ir mokslinių tyrimų centrų turėtų turėti 
galimybę plėtoti savo inovacinius 
pajėgumus;

2. pažymi, kad sprendimus priimantys 
asmenys regioniniu lygmeniu turi suvokti 
ekonomikos augimo potencialą, kurį 
moksliniai tyrimai ir naujovių diegimas 
skatina visuose regionuose, nes daug 
inovacijų sukuriama dėl sąveikos 
praktikoje (paklausa ir naudotoju 
grindžiamos inovacijos) ir jas dažniausiai 
finansuoja Europos regioninės plėtros 
fondas (ERPF); todėl pažymi, kad 
regionai be universitetų ir mokslinių tyrimų 
centrų taip pat turėtų turėti galimybę 
plėtoti savo inovacinius pajėgumus;

Or. fi

Pakeitimas 8
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad sprendimų priėmėjai
regioniniu lygmeniu turi suvokti 
ekonomikos augimo potencialą, kurį 
moksliniai tyrimai ir naujovių diegimas 
skatina visuose regionuose; šiuo klausimu 
pažymi, kad net ir regionai be universitetų 
ir mokslinių tyrimų centrų turėtų turėti 
galimybę plėtoti savo inovacinius 
pajėgumus;

2. pažymi, kad sprendimus priimantys 
asmenys regioniniu lygmeniu turi suvokti 
ekonomikos augimo potencialą, kurį 
moksliniai tyrimai ir naujovių diegimas 
skatina visuose regionuose; šiuo klausimu 
pažymi, kad net ir regionai be universitetų 
ir mokslinių tyrimų centrų turėtų turėti 
galimybę plėtoti savo inovacinius 
pajėgumus ir visapusiškai pasinaudoti 
regionų bei vietos ištekliais ir lėšomis, 
kurios sudaro galimybes diegti inovacijas;

Or. pt
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Pakeitimas 9
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad sprendimų priėmėjai
regioniniu lygmeniu turi suvokti 
ekonomikos augimo potencialą, kurį 
moksliniai tyrimai ir naujovių diegimas 
skatina visuose regionuose; šiuo klausimu 
pažymi, kad net ir regionai be universitetų 
ir mokslinių tyrimų centrų turėtų turėti 
galimybę plėtoti savo inovacinius 
pajėgumus;

2. pažymi, kad sprendimus priimantys 
asmenys regioniniu lygmeniu turi suvokti 
ekonomikos augimo potencialą, kurį 
moksliniai tyrimai ir naujovių diegimas 
skatina visuose regionuose; šiuo klausimu 
pažymi, kad, jeigu siekiant vykdyti 
novatorišką veiklą nebūtinai arba iš esmės 
nereikia aukštojo mokslo įstaigų, net ir 
regionai be universitetų ir mokslinių tyrimų 
centrų turėtų turėti galimybę plėtoti savo 
inovacinius pajėgumus;

Or. es

Pakeitimas 10
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad sprendimų priėmėjai
regioniniu lygmeniu turi suvokti 
ekonomikos augimo potencialą, kurį 
moksliniai tyrimai ir naujovių diegimas 
skatina visuose regionuose; šiuo klausimu 
pažymi, kad net ir regionai be universitetų 
ir mokslinių tyrimų centrų turėtų turėti 
galimybę plėtoti savo inovacinius 
pajėgumus;

2. pažymi, kad sprendimus priimantys 
asmenys regioniniu lygmeniu turi suvokti 
ekonomikos augimo potencialą, kurį 
moksliniai tyrimai ir naujovių diegimas 
skatina visuose regionuose; šiuo klausimu 
pažymi, kad net ir regionai be universitetų 
ir mokslinių tyrimų centrų turėtų turėti 
galimybę plėtoti savo inovacinius 
pajėgumus ir panaudoti šiuo tikslu 
numatytas lėšas;

Or. ro
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Pakeitimas 11
Alain Cadec

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad regionų lygmeniu 
skatinant inovacijas galėtų būti 
prisidedama siekiant mažinti regionų 
skirtumus; vis dėlto ragina įvairiais 
lygmenimis (regioniniu, nacionaliniu ir 
ES) veiksmingiau koordinuoti veiksmus 
visos Europos mastu planuojant 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
(MTTP) veiklą;

Or. fr

Pakeitimas 12
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad inovacijos, 
tiek formuojant politiką, tiek įmonių ir 
mokslinių tyrimų centrų veikloje, yra itin 
svarbios siekiant plėtoti ES teritorinės 
sanglaudos politiką ir kad dėl savo 
pobūdžio jos gali žymiai prisidėti siekiant 
sanglaudos tikslų ir norint įveikti 
susijusias kliūtis konkrečių geografinių ir 
demografinių ypatumų turinčiose srityse;  

Or. es

Pakeitimas 13
Francesco De Angelis

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina valstybes nares priimti 
specialius nacionalinius planus siekiant 
integruoti inovacijų aspektą į visus 
švietimo sektorius ir lygmenis ir taip 
stiprinti jaunųjų europiečių verslo 
įgūdžius; atkreipia dėmesį į tai, kad 
geriausias būdas šiems planams 
įgyvendinti ir inovacijoms Europoje 
skatinti – viešojo ir privataus sektorių 
glaudus bendradarbiavimas;

Or. it

Pakeitimas 14
Riikka Manner

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad reikia dėti 
daugiau pastangų ne tik technologinių 
naujovių srityje, ir kad šiame kontekste 
pažangioji patirtis, susijusi su šia naujovių 
rūšimi, turėtų būti skleidžiama, taip pat 
reikėtų patikslinti ES finansavimo gavimo 
taisykles ir sąlygas;

3. laikosi nuomonės, kad reikia dėti 
daugiau pastangų ne tik technologinių 
naujovių srityje ir kad šiame kontekste 
pažangioji patirtis, susijusi su šia naujovių 
rūšimi, turėtų būti skleidžiama, taip pat 
reikėtų patikslinti ES finansavimo gavimo 
taisykles ir sąlygas; pabrėžia, kad reikia 
didinti mokslinių tyrimų bendrosios 
programos ir Sanglaudos fondo sąveiką, 
be kita ko, sumažinant dirbtines 
programų tarpusavio kliūtis;

Or. fi

Pakeitimas 15
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad reikia dėti 
daugiau pastangų ne tik technologinių 
naujovių srityje, ir kad šiame kontekste 
pažangioji patirtis, susijusi su šia naujovių 
rūšimi, turėtų būti skleidžiama, taip pat 
reikėtų patikslinti ES finansavimo gavimo 
taisykles ir sąlygas;

3. atsižvelgdamas į tai, kad inovacijos –
sudėtinga sąvoka, laikosi nuomonės, kad 
reikia dėti daugiau pastangų ne tik 
technologinių naujovių srityje ir kad šiame 
kontekste pažangioji patirtis, susijusi su šia 
naujovių rūšimi, turėtų būti skleidžiama, 
taip pat reikėtų patikslinti ES finansavimo 
gavimo taisykles ir sąlygas remiantis 
atviru ir visa apimančiu požiūriu;

Or. es

Pakeitimas 16
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į kultūrų įvairovės 
indėlį siekiant inovacijų; atsižvelgdamas į 
tai mano, kad inovacijų politikoje daug 
dėmesio reikia skirti veiksmams, kuriais 
siekiama apsaugoti ir skatinti regioninę 
kultūrų įvairovę;

Or. fr

Pakeitimas 17
Danuta Maria Hübner

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3 a. pažymi, kad siekiant didinti Europos 
regionų inovacijų potencialą reikia 
regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmenimis 
užtikrinti sanglaudos, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų politikos ir jos priemonių 
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koordinavimą ir sąveiką; atsižvelgdamas į 
tai pabrėžia, kad taip pat svarbu ištirti 
galimybes, kaip toliau supaprastinti ir 
suderinti šių skirtingų politikos priemonių 
įgyvendinimą reglamentuojančias 
taisykles;

Or. en

Pakeitimas 18
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia pagrindinį regionų vaidmenį 
rengiant politiką, kurią taikant 
skatinamos inovacijos nacionaliniu 
lygmeniu; tačiau atkreipia dėmesį į tai, 
kad daugelio valstybių narių regionų ir 
vietos biudžetai yra nepakankami, o 
nacionaliniuose biudžetuose inovacijoms 
skiriama mažai lėšų; 

Or. ro

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia poreikį nustatyti „miegančius 
novatorius“; pažymi svarbų 
tarpininkaujančių organizacijų vaidmenį 
nustatant „miegančius novatorius“ teikiant 
lengvatas, duodant patarimus ir remiant 
naujoves; laikosi nuomonės, kad reikėtų 
remti šias organizacijas ir parengti jiems 
skirtą mokymo, kvalifikacijos didinimo ir 

4. pabrėžia poreikį nustatyti „miegančius 
novatorius“, ypač MVĮ; pažymi svarbų 
tarpininkaujančių organizacijų vaidmenį 
nustatant „miegančius novatorius“ teikiant 
lengvatas, duodant patarimus ir remiant 
naujoves; laikosi nuomonės, kad reikėtų 
remti šias organizacijas ir parengti jiems 
skirtą mokymo, kvalifikacijos didinimo ir 
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ekspertinių žinių tobulinimo programą; ekspertinių žinių tobulinimo programą;

Or. fr

Pakeitimas 20
Michael Theurer

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia poreikį nustatyti „miegančius 
novatorius“; pažymi svarbų 
tarpininkaujančių organizacijų vaidmenį 
nustatant „miegančius novatorius“ teikiant 
lengvatas, duodant patarimus ir remiant 
naujoves; laikosi nuomonės, kad reikėtų 
remti šias organizacijas ir parengti jiems 
skirtą mokymo, kvalifikacijos didinimo ir 
ekspertinių žinių tobulinimo programą;

4. pabrėžia poreikį nustatyti „miegančius 
novatorius“; pažymi svarbų 
tarpininkaujančių organizacijų vaidmenį 
nustatant „miegančius novatorius“ teikiant 
lengvatas, duodant patarimus ir remiant 
naujoves; laikosi nuomonės, kad reikėtų 
remti šias organizacijas ir parengti jiems 
skirtą mokymo, kvalifikacijos didinimo ir 
ekspertinių žinių tobulinimo programą ir 
kad ateityje turėtų išaugti dvigubo 
profesinio mokymo modelių svarba;

Or. en

Pakeitimas 21
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia žmogiškojo kapitalo svarbą 
diegiant inovacijas; atsižvelgdamas į tai, 
atkreipia dėmesį į Europos socialinio 
fondo vaidmenį užtikrinant darbuotojams 
mokymąsi visą gyvenimą;

Or. fr
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Pakeitimas 22
Alain Cadec

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. laikosi nuomonės, kad įvairios ES 
sanglaudos, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
priemonės turėtų būti įgyvendinamos 
integruotu būdu siekiant užtikrinti jų 
veiksmingumą; pabrėžia poreikį siekti šių 
priemonių sąveikos ir panaikinti tokios 
sąveikos kliūtis, ypač suderinant audito ir 
sąnaudų tinkamumo finansuoti taisykles 
norint gavėjams užtikrinti paprastesnį 
įgyvendinimą;

Or. fr

Pakeitimas 23
Danuta Maria Hübner

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad gerai veikiantis 
daugiapakopio valdymo modelis – tai 
būtina sąlyga norint sėkmingai nustatyti 
ir įgyvendinti inovacijų politikos tikslus; 
todėl nurodo, pagal regioninę politiką 
numatyta konsoliduota metodika, susijusi 
su integruota koncepcija, ir siūloma gerai 
išplėtota valdymo sistema, kurią taikant 
galima sutelkti vietines investicijas;  

Or. en
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Pakeitimas 24
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, jog labai svarbu paremti 
valstybinius mokslinius tyrimus ir leisti 
tyrimų rezultatais pasinaudoti paprastu ir 
nebiurokratiniu būdu, kad visos įmonės, 
įskaitant MVĮ, galėtų daryti pakeitimus, 
susijusius su energijos vartojimo 
efektyvumu, naujų energijos išteklių 
naudojimu, naujais gamybos procesais ir 
perdirbimu bei geresniu išteklių 
naudojimu, ir kurti darbo vietas, kuriose 
būtų užtikrinamos darbuotojų teisės; 

Or. en

Pakeitimas 25
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) reikšmę kuriant 
branduolius regionuose, tai yra vietoje 
sutelkiant mokslinius tyrimus, naujoves ir 
infrastruktūrą, kai vystomos naujos 
technologijos, pavyzdžiui, 
atsinaujinančiosios energijos ir energijos 
vartojimo efektyvumo;  pažymi, kad taip 
sudarant branduolius galima labai 
paskatinti vietos ekonomikos plėtrą ir 
regionuose kurti naujas darbo vietas;

Or. en



AM\859731LT.doc 15/24 PE460.743v01-00

LT

Pakeitimas 26
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad inovacijų aspektą reikia 
tinkamai integruoti į visas ES 
finansavimo programas, įskaitant 
Sanglaudos fondą, siekiant užtikrinti 
atitinkamo lygio finansavimą, kuris būtų 
deramas atsižvelgiant į visų inovacijomis 
suinteresuotų šalių poreikius;

Or. ro

Pakeitimas 27
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia poreikį stiprinti ryšius tarp ES 
biudžeto priemonių ir EIB lėšų; pripažįsta 
šių finansavimo priemonių investicijų 
svertinio efekto potencialą ir prašo jas 
stiprinti, ypač JEREMIE ir JESSICA 
priemones;

5. pabrėžia poreikį stiprinti ryšius tarp ES 
biudžeto priemonių ir EIB lėšų; pripažįsta 
šių finansavimo priemonių investicijų 
svertinio efekto potencialą ir prašo jas 
stiprinti, ypač JEREMIE ir JESSICA 
priemones; atkreipia dėmesį į tai, kad 
toliau plėtojant šias naujoviškas 
finansavimo priemones tuo pat metu 
reikia didinti ir jų demokratinę kontrolę;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia poreikį stiprinti ryšius tarp ES 
biudžeto priemonių ir EIB lėšų; pripažįsta 
šių finansavimo priemonių investicijų 
svertinio efekto potencialą ir prašo jas 
stiprinti, ypač JEREMIE ir JESSICA 
priemones;

5. pabrėžia poreikį stiprinti ryšius tarp ES 
biudžeto priemonių ir EIB lėšų; pripažįsta 
šių finansavimo priemonių investicijų 
svertinio efekto potencialą ir prašo jas 
stiprinti, ypač JEREMIE ir JESSICA 
priemones; pabrėžia, jog būtina plėtoti 
finansavimo priemones, kurios būtų 
pritaikytos mažiausių įmonių 
konkrečioms aplinkybėms ir poreikiams, 
ir iš esmės suprastinti procedūras, kurias 
taikant suteikiamas finansavimas; 

Or. fr

Pakeitimas 29
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją apsvarstyti iš kelių 
fondų finansuojamų programų, skirtų 
jomis norinčioms pasinaudoti valstybėms 
narėms ir regionams, galimybę; mano, 
kad tuomet labiau integruotu ir lanksčiu 
būdu būtų prisidedama prie veiklos ir 
didinamas įvairių fondų (struktūriniai 
fondai ir bendrosios mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros programos) 
tarpusavio veiksmingumas; 

Or. en

Pakeitimas 30
Danuta Maria Hübner

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, jog svarbu diferencijuoti 
inovacijas ir mokslinius tyrimus; nurodo, 
kad inovacijos – tai sudėtingas, daug 
apimantis socialinis ir ekonominis 
procesas, kuriam vykstant dedamos 
pastangos didinti su moksliniais tyrimais 
ir technologine plėtra susijusias išlaidas, 
paremti MVĮ ir su aukštosiomis 
technologijomis susijusią veiklą ir 
dėmesys skiriamas integruotų sistemų 
kūrimui remiantis skirtingų teritorijų 
savybėmis ir ypatybėmis;

Or. en

Pakeitimas 31
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad inovacijų politika turi būti 
susieta su švietimo, mokymo ir darbo 
rinkos politika; pritaria pastangoms 
sutelkti piliečius ir darbuotojus nustatant 
ir įgyvendinant išsamias inovacijų 
politines strategijas ir taip paremti 
pokyčių procesus, kad būtų galima 
paspartinti naujoviškų produktų ir 
paslaugų kūrimą ir sudaryti sąlygas 
didesniam užimtumui ir augimui;

Or. pt

Pakeitimas 32
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad būtina toliau paprastinti su 
ES lėšų naudojimu susijusias procedūras 
siekiant užtikrinti jų lankstumą ir 
sumažinti biurokratijos naštą mokslo 
darbuotojams ir išradėjams, kad jie galėtų 
daugiau laiko skirti savo tikrajam darbui; 

Or. ro

Pakeitimas 33
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pritaria pasiūlymui pradėti Europos 
inovacijų partnerystes kaip priemonę 
suvienyti suinteresuotas šalis per visas 
politikas sritis, sektorius ir sienas siekiant 
paspartinti inovacijas sprendžiant svarbias 
visuomenines problemas; pažymi, kad 
partnerystės ir regioninės politikos 
priemonės, skirtos šioms problemoms 
spręsti turėtų būti geriau derinamos, ir kad 
partnerystės turėtų pasinaudoti panašių 
dabartinių nacionalinių ir regioninių 
iniciatyvų patirtimi;

6. pritaria pasiūlymui pradėti Europos 
inovacijų partnerystę kaip priemonę 
suvienyti suinteresuotąsias šalis visose 
politikos srityse, sektoriuose ir nepapaisant 
sienų siekiant paspartinti inovacijas, kad
būtų galima išspręsti svarbias 
visuomenines problemas; pažymi, kad 
partnerystė ir regioninės politikos 
priemonės, skirtos šioms problemoms 
spręsti, visų pirma turint mintyje Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupes,
turėtų būti geriau derinamos ir kad vykdant 
partnerystės projektus reikėtų pasinaudoti 
patirtimi, įgyta vykdant panašias 
dabartines nacionalines ir regionines 
iniciatyvas;

Or. fr

Pakeitimas 34
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pritaria pasiūlymui pradėti Europos 
inovacijų partnerystes kaip priemonę 
suvienyti suinteresuotas šalis per visas 
politikas sritis, sektorius ir sienas siekiant
paspartinti inovacijas sprendžiant svarbias 
visuomenines problemas; pažymi, kad 
partnerystės ir regioninės politikos 
priemonės, skirtos šioms problemoms 
spręsti turėtų būti geriau derinamos, ir kad 
partnerystės turėtų pasinaudoti panašių 
dabartinių nacionalinių ir regioninių 
iniciatyvų patirtimi;

6. pritaria pasiūlymui pradėti Europos 
inovacijų partnerystę kaip priemonę 
suvienyti suinteresuotąsias šalis visose 
politikos srityse, sektoriuose ir nepapaisant 
sienų siekiant paspartinti inovacijas, kad
būtų galima išspręsti svarbias 
visuomenines problemas;  pažymi, kad 
partnerystė ir regioninės politikos 
priemonės, skirtos šioms problemoms 
spręsti, turėtų būti geriau derinamos ir kad 
vykdant partnerystės projektus reikėtų
pasinaudoti patirtimi, įgyta vykdant 
panašias dabartines nacionalines ir 
regionines iniciatyvas; todėl ragina šiuo 
tikslu glaudžiau bendradarbiauti, visų 
pirma vykdant su mainais susijusias 
programas, imantis iniciatyvų mokymų 
srityje ir keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais;

Or. pt

Pakeitimas 35
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pritaria pasiūlymui pradėti Europos 
inovacijų partnerystes kaip priemonę 
suvienyti suinteresuotas šalis per visas 
politikas sritis, sektorius ir sienas siekiant 
paspartinti inovacijas sprendžiant svarbias 
visuomenines problemas; pažymi, kad 
partnerystės ir regioninės politikos 
priemonės, skirtos šioms problemoms 
spręsti turėtų būti geriau derinamos, ir kad 
partnerystės turėtų pasinaudoti panašių 
dabartinių nacionalinių ir regioninių 
iniciatyvų patirtimi;

6. pritaria pasiūlymui pradėti Europos 
inovacijų partnerystę kaip priemonę 
suvienyti suinteresuotąsias šalis visose 
politikos srityse, sektoriuose ir nepapaisant 
sienų siekiant paspartinti inovacijas, kad
būtų galima išspręsti svarbias 
visuomenines problemas; pažymi, kad 
partnerystė ir regioninės politikos 
priemonės, skirtos šioms problemoms 
spręsti, turėtų būti geriau derinamos ir kad 
jomis iš tiesų turėtų galėti pasinaudoti 
įvairūs regionai, ir kad vykdant 
partnerystės projektus reikėtų pasinaudoti 
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patirtimi, įgyta vykdant panašias 
dabartines nacionalines ir regionines 
iniciatyvas;

Or. es

Pakeitimas 36
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pritaria pasiūlymui pradėti Europos 
inovacijų partnerystes kaip priemonę 
suvienyti suinteresuotas šalis per visas 
politikas sritis, sektorius ir sienas siekiant 
paspartinti inovacijas sprendžiant svarbias 
visuomenines problemas; pažymi, kad 
partnerystės ir regioninės politikos 
priemonės, skirtos šioms problemoms 
spręsti turėtų būti geriau derinamos, ir kad 
partnerystės turėtų pasinaudoti panašių 
dabartinių nacionalinių ir regioninių 
iniciatyvų patirtimi;

6.  pritaria pasiūlymui pradėti Europos 
inovacijų partnerystę kaip priemonę 
suvienyti suinteresuotąsias šalis visose 
politikos srityse, sektoriuose ir nepapaisant 
sienų siekiant paspartinti inovacijas, kad
būtų galima išspręsti svarbias 
visuomenines problemas;  pažymi, kad 
partnerystė ir regioninės politikos 
priemonės, skirtos šioms problemoms 
spręsti, turėtų būti geriau derinamos ir kad 
vykdant partnerystės projektus reikėtų
pasinaudoti patirtimi, įgyta vykdant 
panašias dabartines nacionalines ir 
regionines iniciatyvas; pritaria tam, kad 
tikslinami su partneryste ir intelektinės 
nuosavybės teise susiję teisiniai aspektai 
valstybėse narėse, kuriose tai dar nėra 
padaryta;

Or. ro

Pakeitimas 37
Michael Theurer

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pritaria pasiūlymui pradėti Europos 
inovacijų partnerystes kaip priemonę 

6. pritaria pasiūlymui pradėti Europos 
inovacijų partnerystę kaip priemonę 
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suvienyti suinteresuotas šalis per visas 
politikas sritis, sektorius ir sienas siekiant 
paspartinti inovacijas sprendžiant svarbias 
visuomenines problemas; pažymi, kad 
partnerystės ir regioninės politikos 
priemonės, skirtos šioms problemoms 
spręsti turėtų būti geriau derinamos, ir kad 
partnerystės turėtų pasinaudoti panašių 
dabartinių nacionalinių ir regioninių 
iniciatyvų patirtimi;

suvienyti suinteresuotąsias šalis visose 
politikos srityse, sektoriuose ir nepapaisant 
sienų siekiant paspartinti inovacijas, kad
būtų galima išspręsti svarbias 
visuomenines problemas;  pažymi, kad 
partnerystė ir regioninės politikos 
priemonės, skirtos šioms problemoms 
spręsti, turėtų būti geriau derinamos ir kad 
vykdant partnerystės projektus reikėtų
pasinaudoti patirtimi, įgyta vykdant 
panašias dabartines nacionalines ir 
regionines iniciatyvas;  ragina pagerinti 
MVĮ galimybes gauti paramą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms;

Or. en

Pakeitimas 38
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pritaria Komisijos pavyzdinei 
iniciatyvai, kurios imamasi remiantis 
strategija „Europa 2020“ir pagal kurią 
siekiama dabartiniu metu paskatinti 
pokyčius, kad būtų galima užtikrinti 
tvarią ekonomiką, sušvelninti ekonominio 
augimo priklausomybę nuo išteklių ir 
energijos vartojimo, sumažinti klimatui 
kenkiančių išmetamų teršalų kiekį ir taip 
kovoti su klimato kaita; mano, kad reikia 
atlikti daug daugiau mokslinių tyrimų 
siekiant įvertinti aplinkosaugos ir kovos 
su klimato kaita politikos poveikį bendram 
darbo vietų kūrimui regioniniu lygmeniu; 
ragina Komisiją šiai sričiai skirti 
prioritetą vykdant 8-ąją bendrąją 
programą;

Or. en
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Pakeitimas 39
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad pirmenybę reikėtų teikti ir 
verslininkų, profesijos besimokančių 
jaunų žmonių, darbuotojų, ir verslui 
įtakos turinčių partnerių, kaip antai 
regioninio lygmens viešų sprendimus 
priimančių asmenų, mokslinių tyrimų 
centrų, branduolių ir finansavimo įstaigų, 
kurios dažnai nepakankamai informuotos 
apie jų regiono įmonių, ypač MVĮ 
(įskaitant labai mažas įmones ir 
amatininkų įmones), pajėgumus inovacijų 
srityje, inovacijų kultūros plėtojimo 
regioniniu lygmeniu skatinimui;

Or. fr

Pakeitimas 40
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad siekiant Europa 2020
tikslų, įskaitant pažangų, tvarų ir visa 
apimantį augimą, reikia mobilizuoti visą 
ES regionų inovacinį potencialą, ir 
atkreipia dėmesį į tai, kad busimoji 
regioninė politika turėtų šią problemą 
spręsti pirmenybės tvarka.

7. pabrėžia, kad siekiant strategijoje 
„Europa 2020“ nurodyto tikslo – užtikrinti
pažangų, tvarų ir visa apimantį augimą, 
reikia mobilizuoti visą ES regionų 
inovacinį potencialą, ir atkreipia dėmesį į 
tai, kad pagal būsimą regioninę politiką ši
problema turi būti sprendžiama
pirmenybės tvarka; ragina diegiant 
ekologines inovacijas įtraukti pramonės 
atstovus, kadangi verslininkams tenka 
labai svarbus vaidmuo plačiau skleidžiant 
ekologines inovacijas regioniniu 
lygmeniu; todėl pažymi, kad norint 
sėkmingai įgyvendinti strategiją, kuria 
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siekiama plėtoti išteklių požiūriu 
veiksmingą ekonomiką ir tvarios 
pramonės šakas, bus itin svarbu 
informuoti verslininkus apie naujas verslo 
galimybes; 

Or. en

Pakeitimas 41
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad siekiant Europa 2020
tikslų, įskaitant pažangų, tvarų ir visa 
apimantį augimą, reikia mobilizuoti visą 
ES regionų inovacinį potencialą, ir 
atkreipia dėmesį į tai, kad busimoji 
regioninė politika turėtų šią problemą 
spręsti pirmenybės tvarka.

7. pabrėžia, kad reikia mobilizuoti visą ES 
regionų inovacinį potencialą, nes kitaip 
nebus įmanoma pasiekti strategijoje
„Europa 2020“ nurodyto tikslo – užtikrinti
pažangų, tvarų ir visa apimantį augimą, ir 
atkreipia dėmesį į tai, kad pagal būsimą 
regioninę politiką ši problema turi būti 
sprendžiama pirmenybės tvarka.

Or. es

Pakeitimas 42
Michael Theurer

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad siekiant Europa 2020 
tikslų, įskaitant pažangų, tvarų ir visa 
apimantį augimą, reikia mobilizuoti visą 
ES regionų inovacinį potencialą, ir 
atkreipia dėmesį į tai, kad busimoji 
regioninė politika turėtų šią problemą 
spręsti pirmenybės tvarka.

7. pabrėžia, kad siekiant strategijoje 
„Europa 2020“ nurodyto tikslo – užtikrinti
pažangų, tvarų ir visa apimantį augimą, 
reikia mobilizuoti visą ES regionų 
inovacinį potencialą, ir atkreipia dėmesį į 
tai, kad pagal būsimą regioninę politiką ši 
problema turi būti sprendžiama
pirmenybės tvarka. Pirmenybė turėtų būti 
teikiama visiems regioninės politikos 
tikslams, visų pirma siekiant užtikrinti 
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„regionų konkurencingumą ir užimtumą“ 
ir Europos transnacionalinį 
bendradarbiavimą. Turėtų būti 
garantuota, kad Europos 
konkurencingumas užtikrinamas pagal 
pasaulinio lygmens standartus.

Or. en


