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Tarkistus 1
Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koordinointia tulevan 
aluepoliittisen "yhteisen strategisen 
kehyksen" ja tulevan tutkimus- ja 
innovointiohjelmien "yhteisen strategian" 
välillä on vahvistettava; vaatii komissiota 
esittämään, miten tämä toteutetaan 
konkreettisesti;

1. korostaa, että koordinointia tulevan 
aluepoliittisen "yhteisen strategisen 
kehyksen" ja tulevan tutkimus- ja 
innovointiohjelmien "yhteisen strategian" 
välillä on vahvistettava; vaatii komissiota 
takaamaan täydentävyyden;

Or. en

Tarkistus 2
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koordinointia tulevan 
aluepoliittisen "yhteisen strategisen 
kehyksen" ja tulevan tutkimus- ja 
innovointiohjelmien "yhteisen strategian" 
välillä on vahvistettava; vaatii komissiota 
esittämään, miten tämä toteutetaan 
konkreettisesti;

1. korostaa, että koordinointia tulevan 
aluepoliittisen "yhteisen strategisen 
kehyksen" ja tulevan tutkimus- ja 
innovointiohjelmien "yhteisen strategian" 
välillä on vahvistettava EU:n 
innovaatiosyklien vahvistamiseksi; vaatii 
komissiota esittämään, miten tämä 
toteutetaan konkreettisesti; pyytää 
jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota 
näiden toimien täytäntöönpanoon 
kansallisella ja alueellisella tasolla, 
erityisesti silloin, kun vastuu EU:n eri 
rahastoista kuuluu eri kansallisille 
ministeriöille ja viranomaisille, ohjelmien 
paremman täydentävyyden 
aikaansaamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 3
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koordinointia tulevan 
aluepoliittisen "yhteisen strategisen 
kehyksen" ja tulevan tutkimus- ja 
innovointiohjelmien "yhteisen strategian" 
välillä on vahvistettava; vaatii komissiota 
esittämään, miten tämä toteutetaan 
konkreettisesti;

1. korostaa, että koordinointia tulevan 
aluepoliittisen "yhteisen strategisen 
kehyksen" ja tulevan tutkimus- ja 
innovointiohjelmien "yhteisen strategian" 
välillä on vahvistettava; toistaa, että tässä 
koordinoidussa toiminnassa on pyrittävä 
ottamaan alue- ja paikallisviranomaiset 
enemmän mukaan kyseisten toimien 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon ja 
sovittamaan ensisijaiset tavoitteet 
paremmin kunkin alueen erityistarpeisiin; 
vaatii komissiota esittämään, miten tämä 
toteutetaan konkreettisesti;

Or. es

Tarkistus 4
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koordinointia tulevan 
aluepoliittisen "yhteisen strategisen 
kehyksen" ja tulevan tutkimus- ja 
innovointiohjelmien "yhteisen strategian" 
välillä on vahvistettava; vaatii komissiota 
esittämään, miten tämä toteutetaan 
konkreettisesti;

1. korostaa koheesiopolitiikan merkitystä 
tutkimuksen ja innovoinnin 
kehittämisessä alueilla; katsoo, että 
koordinointia tulevan aluepoliittisen 
"yhteisen strategisen kehyksen" ja tulevan 
tutkimus- ja innovointiohjelmien "yhteisen 
strategian" välillä on vahvistettava; vaatii 
komissiota esittämään, miten tämä 
toteutetaan konkreettisesti;

Or. lt
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Tarkistus 5
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koordinointia tulevan 
aluepoliittisen "yhteisen strategisen 
kehyksen" ja tulevan tutkimus- ja 
innovointiohjelmien "yhteisen strategian" 
välillä on vahvistettava; vaatii komissiota 
esittämään, miten tämä toteutetaan 
konkreettisesti;

1. korostaa, että koordinointia tulevan 
aluepoliittisen "yhteisen strategisen 
kehyksen" ja tulevan tutkimus- ja 
innovointiohjelmien "yhteisen strategian" 
välillä on vahvistettava Eurooppa 2020 
-strategian ja 
"Innovaatiounioni"-lippulaivahankkeen 
periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti; 
vaatii komissiota esittämään, miten tämä 
toteutetaan konkreettisesti;

Or. pt

Tarkistus 6
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koordinointia tulevan 
aluepoliittisen "yhteisen strategisen 
kehyksen" ja tulevan tutkimus- ja 
innovointiohjelmien "yhteisen strategian" 
välillä on vahvistettava; vaatii komissiota 
esittämään, miten tämä toteutetaan 
konkreettisesti;

1. korostaa, että koordinointia ja synergiaa
tulevan aluepoliittisen "yhteisen strategisen 
kehyksen" ja tulevan tutkimus- ja
innovointiohjelmien "yhteisen strategian" 
välillä on vahvistettava; vaatii komissiota 
esittämään, miten tämä toteutetaan 
konkreettisesti;

Or. fr

Tarkistus 7
Hermann Winkler
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että innovoinnin, 
tutkimuksen ja yrittäjyyden aluepoliittisen 
tukemisen merkitys on vuosikymmenten 
aikana jatkuvasti kasvanut; toteaa, että 
kuluvan tukikauden aikana noin 25 
prosenttia rakennerahastovaroista 
käytetään tähän tarkoitukseen ja on sitä 
mieltä, että EU 2020:n tehtävien 
perusteella tässä prosenttiluvussa täytyisi 
myös pitäytyä, perusedellytyksenä tälle on 
joka tapauksessa vahva ja hyvin toimiva 
aluepolitiikka; on sitä mieltä, että lisäksi 
on tehtävä kaikki mahdollinen varojen 
siirron tehostamiseksi alueiden kautta;

Or. de

Tarkistus 8
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa tässä yhteydessä 
mahdollisuuksista, joita aluepolitiikka 
tarjoaa yleisten tutkimustoimien 
menestyksen takaavan synergian 
luomiseksi;

Or. es

Tarkistus 9
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa, että niukkojen 
taloudellisten resurssien aikana on 
ratkaisevaa, että rahat jaetaan harkiten 
alueiden huolellisesti valitsemien 
prioriteettien perusteella, jotta kriittinen 
massa voidaan saavuttaa;

Or. de

Tarkistus 10
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii, että koska koheesiopolitiikka 
suuntautuu tulevaisuudessa Eurooppa 2020 
-strategiaan, innovointia koskevasta 
painopistealueesta on tehtävä alueita
velvoittava ja se on otettava huomioon 
myös varojen osoittamisessa;

2. vaatii, että koska koheesiopolitiikka 
suuntautuu tulevaisuudessa Eurooppa 2020 
-strategiaan, innovointia koskevasta 
painopistealueesta on tehtävä kaikkia 
kohdealueita velvoittava ja se on otettava 
huomioon myös varojen osoittamisessa; 
muistuttaa kuitenkin, että pelkästään 
tavoitteiden asettaminen tutkimusta, 
kehitystä ja innovointia koskevien 
menojen lisäämiselle ei johda tuloksiin, 
ellei toimenpiteitä tueta yleisellä 
rakenteellisella kehityksellä 
yhteiskunnissa;

Or. en

Tarkistus 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii, että koska koheesiopolitiikka 
suuntautuu tulevaisuudessa Eurooppa 2020 
-strategiaan, innovointia koskevasta 
painopistealueesta on tehtävä alueita 
velvoittava ja se on otettava huomioon 
myös varojen osoittamisessa;

2. muistuttaa, että tutkimus ja innovointi 
ovat välttämättömiä vetureita, jotta 
Eurooppa voi pärjätä haasteissa ja 
säilyttää kilpailukykyisen aseman ja 
vahvistaa sitä globalisaation yhteydessä,
vaatii, että koska koheesiopolitiikka 
suuntautuu tulevaisuudessa Eurooppa 2020  
-strategiaan, innovointia koskevasta 
painopistealueesta on tehtävä alueita 
velvoittava ja se on otettava huomioon 
myös varojen osoittamisessa;

Or. ro

Tarkistus 12
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii, että koska koheesiopolitiikka 
suuntautuu tulevaisuudessa Eurooppa 2020 
-strategiaan, innovointia koskevasta 
painopistealueesta on tehtävä alueita 
velvoittava ja se on otettava huomioon 
myös varojen osoittamisessa;

2. vaatii, että koska koheesiopolitiikka 
suuntautuu tulevaisuudessa Eurooppa 2020  
strategiaan, innovointia koskevasta 
painopistealueesta on tehtävä alueita 
velvoittava ja se on otettava huomioon 
myös varojen osoittamisessa, korostaa sitä, 
että Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja 
alueiden päähaasteena on synergian 
luominen eri rahoitusvälineiden välille 
julkisen ja yksityisen sektorin 
harjoittamassa tutkimuksessa ja 
innovoinnissa yhteiskunnallisten 
innovointien, jotka perustuvat julkis-
yksityinen-käyttäjä-kumppanuuteen 
(public-private-people), tukemiseksi, jotta 
EU 2020 -strategian tavoitteet 
saavutetaan;

Or. ro
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Tarkistus 13
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii, että koska koheesiopolitiikka 
suuntautuu tulevaisuudessa Eurooppa 2020 
-strategiaan, innovointia koskevasta 
painopistealueesta on tehtävä alueita 
velvoittava ja se on otettava huomioon 
myös varojen osoittamisessa;

2. vaatii, että koska koheesiopolitiikka 
suuntautuu tulevaisuudessa Eurooppa 2020  
strategiaan, innovointia koskevasta 
painopistealueesta on tehtävä alueita 
velvoittava ja se on otettava huomioon 
myös varojen osoittamisessa; katsoo, että 
siten saavutetaan laajalti tuetun 
Eurooppa 2020 -strategian tutkimukseen 
ja innovointiin perustuvan älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteet 
sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin 
ja kestävän kehityksen tärkeimpinä 
liikkeellepanevina voimina;

Or. lt

Tarkistus 14
Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii, että koska koheesiopolitiikka 
suuntautuu tulevaisuudessa Eurooppa 2020 
-strategiaan, innovointia koskevasta 
painopistealueesta on tehtävä alueita 
velvoittava ja se on otettava huomioon 
myös varojen osoittamisessa;

2. vaatii, että koska koheesiopolitiikka 
suuntautuu tulevaisuudessa Eurooppa 2020 
-strategiaan, muun muassa innovointia 
koskevasta painopistealueesta on tehtävä 
alueita velvoittava ja se on otettava 
huomioon myös varojen osoittamisessa;

Or. en

Tarkistus 15
Petru Constantin Luhan
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii, että koska koheesiopolitiikka 
suuntautuu tulevaisuudessa Eurooppa 2020 
-strategiaan, innovointia koskevasta 
painopistealueesta on tehtävä alueita 
velvoittava ja se on otettava huomioon 
myös varojen osoittamisessa;

2. vaatii, että koska koheesiopolitiikka 
suuntautuu tulevaisuudessa Eurooppa 2020 
-strategiaan, innovointia koskevasta 
painopistealueesta on tehtävä alueita 
velvoittava ja se on otettava huomioon 
myös varojen osoittamisessa kaikilla 
tasoilla;

Or. ro

Tarkistus 16
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ehdottamaan 
vaihtoehtoisesti muita kannusteita 
rakennerahastovarojen käyttämiseksi 
innovointeihin;

Or. de

Tarkistus 17
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että alueiden olisi toimittava 
koekenttänä Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin työlle sekä "elävinä 
laboratorioina" ja että alue- ja 
paikallisviranomaisten pitäisi siksi 
investoida enemmän alueelliseen 
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kehitykseen ja toimia aktiivisesti tiedettä, 
teknologiaa ja innovaatiota koskevan 
politiikan täytäntöönpanossa;

Or. lt

Tarkistus 18
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö täytyy 
optimoida alueiden keskinäisen 
täydentävyyden vahvistamiseksi;

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" -käsitteen mukaisesti; 
vaatii alueita selvittämään räätälöidyn 
strategian puitteissa, kuinka 
rakennerahastotuen ja tulevien tutkimus-
ja innovointiohjelmien välisiä mahdollisia 
synergiavaikutuksia pitäisi käytännössä 
hyödyntää alueella;

Or. de

Tarkistus 19
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö on 
optimoitava niin, että alueet täydentävät 
toisiaan yhä paremmin;

3. kehottaa alueita kehittämään kaikkia 
toimijoita osallistavia ja alueellisia 
"esikuvia" synnyttäviä räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö on 
optimoitava niin, että alueet täydentävät 
toisiaan yhä paremmin, jotta kilpailukykyä 
voidaan parantaa kansainvälisellä tasolla;
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Or. pt

Tarkistus 20
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö on 
optimoitava niin, että alueet täydentävät 
toisiaan yhä paremmin;

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
kehottaa komissiota siksi kannustamaan 
EU:n tutkimusohjelmien ja rahastojen 
yhteensovittamista rakenne- ja 
koheesiorahastojen kanssa; korostaa, että 
alueellinen yhteistyö on optimoitava niin, 
että alueet täydentävät toisiaan yhä
paremmin;

Or. es

Tarkistus 21
Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö on 
optimoitava niin, että alueet täydentävät 
toisiaan yhä paremmin;

3. kehottaa alueita kehittämään alueellisiin 
resursseihin ja osaamiseen perustuvia 
räätälöityjä innovointistrategioita 
"älykkään erikoistumisen" käsitteen 
mukaisesti; korostaa, että alueellinen 
yhteistyö on optimoitava niin, että alueet 
täydentävät toisiaan yhä paremmin;

Or. en

Tarkistus 22
Iosif Matula
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö on 
optimoitava niin, että alueet täydentävät 
toisiaan yhä paremmin;

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö on 
optimoitava niin, että alueet täydentävät 
toisiaan yhä paremmin; tukee 
lähestymistapaa alhaalta ylöspäin 
paikallistasoisen innovoinnin alalla; 
korostaa paikallis- ja aluetason sekä 
tutkimuskeskusten välisten 
kumppanuuksien kehittämisen tarvetta ja 
toteuttamiskelpoisten kehitysratkaisujen 
löytämistä; katsoo, että paikallis- ja 
alueviranomaisia täytyisi rohkaista 
innovoinnin suuntaan, myös "Regions of 
Knowledge"-,"Living Labs"- ja "Smart 
Cities"-tyyppisten hankkeiden kautta;

Or. ro

Tarkistus 23
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö on 
optimoitava niin, että alueet täydentävät 
toisiaan yhä paremmin;

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö on 
optimoitava niin, että alueet täydentävät 
toisiaan yhä paremmin; katsoo, että 
tutkimus ja innovointi pitäisi yhdistää 
paremmin, että EU:n on irtauduttava 
perinteisistä lokeroiduista 
lähestymistavoista ja keskityttävä 
enemmän haasteisiin ja saavutettaviin 
tuloksiin liittämällä tutkimus- ja 
innovaatiorahoitus tiiviimmin poliittisiin 
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tavoitteisiin ja että on olennaisen tärkeää 
kehittää yksinkertaisia välineitä ja 
sääntöjä ja jättää samalla kuitenkin 
tarvittaessa tilaa joustavuudelle;

Or. lt

Tarkistus 24
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö on 
optimoitava niin, että alueet täydentävät 
toisiaan yhä paremmin;

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö on 
optimoitava niin, että alueet täydentävät 
toisiaan yhä paremmin; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan tätä alueellista 
menettelyä ja luomaan tarvittavat puitteet, 
jotta tällaisia strategioita voidaan 
toteuttaa;

Or. ro

Tarkistus 25
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö on 
optimoitava niin, että alueet täydentävät 
toisiaan yhä paremmin;

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö on 
optimoitava niin, että alueet täydentävät 
toisiaan yhä paremmin; vaatii tässä 
yhteydessä enemmän selkeyttä ja 
koordinointia paikallisen, alueellisen, 
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kansallisen ja EU:n tason välillä;

Or. en

Tarkistus 26
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö on 
optimoitava niin, että alueet täydentävät 
toisiaan yhä paremmin;

3. kehottaa alueita kehittämään räätälöityjä 
innovointistrategioita "älykkään 
erikoistumisen" käsitteen mukaisesti; 
korostaa, että alueellinen yhteistyö on 
optimoitava niin, että alueet täydentävät 
toisiaan yhä paremmin ja ympäristöä 
koskevien kestävyysperusteiden puitteissa;

Or. it

Tarkistus 27
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa alueita analysoimaan 
erityisesti vahvuuksia ja heikkouksia sekä 
asettamaan realistisia tavoitteita 
ensinnäkin nykyisten vahvuuksien 
edelleenkehittämiseksi (suhteellinen etu) 
ja siten vahvojen, kansainvälisesti 
kilpailukykyisten klustereiden 
muodostamiseksi ja toiseksi muiden 
alueiden etumatkan kiinni saamiseksi, 
jotta alueellinen talous vahvistuu;

Or. de
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Tarkistus 28
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. vaatii vahvempaa hallitustenvälistä 
osallistumista yhteisen 
ohjelmasuunnittelun toimenpiteisiin ja 
Interreg III B -aloitteeseen, jolla 
vahvistetaan yhteistyötä tutkimuksessa, 
kehityksessä ja innovaatiossa koko 
EU:ssa sekä uusien jäsenvaltioiden 
osallistumisen lisäämiseksi ja 
parantamiseksi kaikissa EU:n 
tutkimusohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että tutkimus- ja 
innovointiohjelmat edistävät 
huomattavasti koheesiopolitiikkaa, ja 
korostaa, että tämän alan rajatylittävän 
yhteistyön mahdollisuuksia olisi 
kehitettävä edelleen; korostaa, että 
makroalueellisella yhteistyöllä on 
hyödyllinen tehtävä yhteisten tieteellisten, 
teknologisten ja innovatiivisten 
ratkaisujen löytämisessä yhteisiin 
alueellisiin ongelmiin;

Or. bg
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Tarkistus 30
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. painottaa kuitenkin, että yksittäisten 
alueiden talouskasvuun pyrkimisen lisäksi 
pitäisi nähdä EU kokonaisuudessaan 
innovointialueena, mikä tarkoittaa, että 
alueiden pitäisi täydentää toisiaan; 
kehottaa alueita sen tähden tekemään 
läheistä yhteistyötä tutkimus- ja 
innovointistrategioiden kehittämisessä; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä EU:n 
komission tarjoamaa apua, jonka kautta 
alueet voivat saada arvokkaita neuvoja, ja 
jonka pitäisi varmistaa strategioiden laatu 
asettamatta toissijaisuusperiaatetta 
kyseenalaiseksi;

Or. de

Tarkistus 31
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. painottaa, että sellaisen synergiaa 
edistävän integroidun strategian 
perusedellytyksenä on osallisina olevien 
viranomaisten kaikkien 
tukimahdollisuuksien tunteminen; 
muistuttaa, että myös sellaiset 
tiedonsaantimahdollisuudet kustannetaan 
rakennerahastovaroista;

Or. de
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Tarkistus 32
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön; suosittelee 
siksi huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä sovellusten tukeen siten, että 
samalla ei estetä tutkimusvalmiuksien 
parantamista, jotta ennen kaikkea 
yrityksillä on mahdollisuus omaksua 
innovatiivisia menetelmiä;

4. muistuttaa, että innovointi on 
ymmärrettävä laajasti ja sitä syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön ja se 
käsittää sekä tuotteet, menetelmät ja 
palvelut että myös järjestelmät tai 
organisaatiorakenteet; suosittelee siksi 
teknologisesti suuntautunutta 
huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä ensinnäkin alueellisen 
huippuosaamisen kehittämiseen ennen 
kaikkea yliopistoissa ja 
tutkimuskeskuksissa ja toiseksi 
sovellusten tukemiseen, siis pyrkimyksenä 
tukea yrityksiä ja erityisesti keskiluokkaa 
saattamaan tuote-, palvelu- ja 
menetelmäinnovoinnit 
markkinakelpoisiksi sekä edistää 
teknologian siirtoa ja tiedonvaihtoa;

Or. de

Tarkistus 33
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön; suosittelee 
siksi huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä sovellusten tukeen ilman, 
että samalla estetään tutkimuskapasiteetin 
kehittämistä, jotta etenkin yritykset voivat 
ottaa käyttöön innovatiivisia menettelyjä;

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä markkinoille 
saattamiseen; suosittelee siksi 
huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä myös sovellusten tukeen 
tasapainossa perustutkimuksen kanssa, 
jotta etenkin yritykset voivat ottaa käyttöön 
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innovatiivisia menettelyjä ja edistää niitä;

Or. es

Tarkistus 34
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön; suosittelee 
siksi huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä sovellusten tukeen ilman, että 
samalla estetään tutkimuskapasiteetin 
kehittämistä, jotta etenkin yritykset voivat 
ottaa käyttöön innovatiivisia menettelyjä;

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön, sillä noin 
19/20 innovaatioista on peräisin 
vuorovaikutuksesta (kysyntään ja 
käyttäjiin perustuva innovaatio); korostaa 
siksi, että innovointia varten tarvitaan 
enemmän verkostoja ja yhteyksiä, koska 
ne vahvistavat alueellisten 
innovointijärjestelmien merkitystä;
suosittelee siksi huippututkimusta 
täydentävänä tarpeellisena tekijänä 
alueiden tuen keskittämistä sovellusten 
tukeen ilman, että samalla estetään 
tutkimuskapasiteetin kehittämistä, jotta 
etenkin yritykset voivat ottaa käyttöön 
innovatiivisia menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 35
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön; suosittelee 
siksi huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä sovellusten tukeen ilman, että 

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön; suosittelee 
siksi huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä sovellusten tukeen ilman, että 



PE467.320v01-00 20/38 AM\871588FI.doc

FI

samalla estetään tutkimuskapasiteetin 
kehittämistä, jotta etenkin yritykset voivat 
ottaa käyttöön innovatiivisia menettelyjä;

samalla estetään tutkimuskapasiteetin 
kehittämistä, jotta etenkin yritykset voivat 
ottaa käyttöön innovatiivisia menettelyjä, 
tunnusta, että tutkimuksen alalla on eroja 
viimeisimmässä tietämyksessä ja sen 
toteuttamisessa käytännössä ja vetoaa 
aluepolitiikan välineillä suoritettaviin 
konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka 
muuntaisivat tutkimusten tulokset 
innovaatioiksi, jotka voidaan ottaa 
käyttöön paikallis- ja aluetasolla ja 
toteuttaa koko Euroopassa;

Or. ro

Tarkistus 36
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön; suosittelee 
siksi huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä sovellusten tukeen ilman, että 
samalla estetään tutkimuskapasiteetin 
kehittämistä, jotta etenkin yritykset voivat 
ottaa käyttöön innovatiivisia menettelyjä;

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön; suosittelee 
siksi huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä sovellusten tukeen ilman, että 
samalla estetään tutkimuskapasiteetin 
kehittämistä, jotta etenkin yritykset voivat 
ottaa käyttöön innovatiivisia menettelyjä; 
tukee innovoinnin kehittämistä aloilla, 
joilla sitä voidaan soveltaa 
käytännöllisesti yhteisön käyttöön;

Or. ro

Tarkistus 37
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön; suosittelee 
siksi huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä sovellusten tukeen ilman, että 
samalla estetään tutkimuskapasiteetin 
kehittämistä, jotta etenkin yritykset voivat 
ottaa käyttöön innovatiivisia menettelyjä;

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön; suosittelee 
siksi huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä sovellusten tukeen ilman, että 
samalla estetään tutkimuskapasiteetin 
kehittämistä, jotta etenkin yritykset voivat 
ottaa käyttöön innovatiivisia menettelyjä; 
katsoo lisäksi, että olisi ryhdyttävä toimiin 
pilottihankkeiden kasvavan määrän 
laajamittaisen kehittämisen edistämiseksi;

Or. it

Tarkistus 38
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön; suosittelee 
siksi huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä sovellusten tukeen ilman, että 
samalla estetään tutkimuskapasiteetin 
kehittämistä, jotta etenkin yritykset voivat 
ottaa käyttöön innovatiivisia menettelyjä;

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön; suosittelee 
siksi huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä sovellusten tukeen ilman, että 
samalla estetään tutkimuskapasiteetin 
kehittämistä, jotta etenkin yritykset, ja 
erityisesti pk-yritykset voivat ottaa 
käyttöön innovatiivisia menettelyjä;

Or. es

Tarkistus 39
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön; suosittelee 
siksi huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä sovellusten tukeen ilman, että 
samalla estetään tutkimuskapasiteetin 
kehittämistä, jotta etenkin yritykset voivat 
ottaa käyttöön innovatiivisia menettelyjä;

4. muistuttaa, että innovointia syntyy 
etenkin yhteyksissä käytäntöön ja 
markkinoihin; suosittelee siksi 
huippututkimusta täydentävänä 
tarpeellisena tekijänä alueiden tuen 
keskittämistä sovellusten tukeen ilman, että 
samalla estetään tutkimuskapasiteetin 
kehittämistä, jotta etenkin yritykset voivat 
ottaa käyttöön innovatiivisia menettelyjä;

Or. pt

Tarkistus 40
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toivoo saavansa 
tutkimusinfrastruktuurien toteuttamiseksi 
"huippuosaamisen asteikkoa" koskevan 
toimintasuunnitelman koheesiorahaston 
ja EAKR:n puitteissa edistämään näiden 
maiden osallistumista seuraavaan 
yhteiseen tutkimuksen ja innovoinnin
puiteohjelmaan;

Or. en

Tarkistus 41
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että tutkimushankkeiden ja 
innovoinnin rahoittaminen edellyttää 
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suurempaa jatkuvuutta ja jatkorahoitusta 
kyseisten hankkeiden tulosten 
levittämiseksi ja niiden markkinoille 
saattamiseksi; panee tässä yhteydessä 
merkille eri EU:n ja kansallisten 
ohjelmien ja rakennerahastojen välisen 
tiiviimmän yhteistyön merkityksen;

Or. bg

Tarkistus 42
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on välttämätöntä luoda 
suunnitelma huippuosaamiseen johtavista 
portaista ja että tämän suunnitelman 
osana täytyy olla, että tutkimuslaitosten, 
yliopistojen, pk-yritysten ja muiden 
oleellisten toimijoiden välisiä alueellisia 
verkostoja parannetaan klustereiden, 
alueellisten teknologiafoorumien ja 
huippuosaamisen painopisteiden luomista 
varten, jotta niiden osallistuminen 
tutkimusta ja innovointia koskeviin EU:n 
yhteistyöhankkeisiin ja ohjelmiin 
helpottuu;

Or. de

Tarkistus 43
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että koheesiorahastojen 
kautta innovaatioille on kohdennettu noin 
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86 miljardia euroa eli 25 prosenttia koko 
koheesiopolitiikan talousarviosta; pitää 
valitettavana, että vain murto-osa 
kohdentamisista on käytetty tehokkaasti 
sitä varten; pyytää komissiota tutkimaan, 
voitaisiinko koheesiorahastoista 
rahoitetuille innovaatiolle (esim. 
kysyntään ja käyttäjiin perustuva 
innovaatio) antaa samanlainen asema 
kuin tällä hetkellä puiteohjelmissa, jotta 
tästä rahoituksesta tehtäisiin toimijoille 
kiinnostavampaa ja näkyvämpää;

Or. en

Tarkistus 44
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että tutkimuksella ja 
innovoinnilla on perustavanlaatuinen 
asema, joka luo aiempaa kestävämpää 
kaupunkikehitystä, edistää väestön 
hyvinvointia ja perustuu ympäristön ja 
yhteiskunnan kestävyyteen ja 
energiatehokkuuteen; suosittelee siksi, 
että alueellisella tuella edistetään tätä 
päämäärää;

Or. es

Tarkistus 45
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa edistämään ensisijaisten 
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hankkeiden rahoittamista 
osaamiskolmion ja "elävien 
laboratorioiden" kehittämiseksi ja 
ottamaan huomioon Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
merkityksen uusien käsitteiden 
täytäntöönpanossa ja innovaation 
edistämiseksi paikallisella ja alueellisella 
tasolla;

Or. lt

Tarkistus 46
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden 
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä;

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, 
aluepoliittisen innovointituen painopiste 
on asetettava keskiluokkaan; korostaa 
tässä yhteydessä erityisesti 
koheesiopolitiikan lisäarvoa alueellisesti 
suuntautuneiden ja perinteisillä aloilla 
työskentelevien pk-yritysten 
innovointikyvyn parantamisessa, kun 
otetaan huomioon mahdollisuuksien 
paraneminen soveltavan tutkimuksen, 
tekniikansiirron, innovoinnin ja
yrittäjyyden kansainvälistymisen tai 
tukemisen hyödyntämiseen esimerkiksi 
neuvonnan lisätarjonnan ja matalan 
kynnyksen tuen avulla.

Or. de

Tarkistus 47
María Irigoyen Pérez
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden 
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä;

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, sillä ne ovat 
tärkeimpiä työllisyyden tarjoajia EU:ssa, 
koheesiopolitiikalla on tuettava 
pk-yritysten rahoitusten saatavuutta ja 
vähennettävä edunsaajiin sovellettavan 
byrokratian rasitteita;

Or. es

Tarkistus 48
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden 
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä;

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa erityisesti 
yrittäjyyden kansainvälistymisen tai 
tukemisen yhteydessä;

Or. it

Tarkistus 49
Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
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edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden 
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä;

edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden paikallisen ja 
alueellisen kehityksen tai tukemisen 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 50
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden 
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä;

5. korostaa, että pk-yritykset ovat 
merkittäviä EU:n alueelliselle kehitykselle 
ja koko unionin teollisuuden 
kilpailukyvylle; katsoo, että koska pk-
yritysten osallistumista tutkimuksen ja 
innovoinnin edistämiseen on parannettava, 
siihen on keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden 
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä vähentämällä hallinnollisia 
esteitä ja luomalla avoimia, kevyitä ja 
helposti täytäntöönpantavia järjestelmiä, 
joilla pk-yrityksiä kannustetaan 
suhtautumaan avoimesti uusiin 
mahdollisuuksiin;

Or. lt

Tarkistus 51
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
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edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden 
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä;

edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden 
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä; vaatii komissiota edistämään 
pk-yritysten innovointiohjelmia nykyisen 
rahoituksen tarjoamien 
rahoitusmahdollisuuksien 
ilmentämiseksi; katsoo, että yrityksiä 
täytyy houkutella innovoinnin suuntaan 
käytettävissä olevia alueellisia varoja 
hyödyntämällä; esittää aloitetta "one-stop 
shop" yksittäisten keskusten puitteissa, 
joihin koottaisiin yhteen kaikki hyödylliset 
tiedot pk-yrityksille, yliopistoille, 
tutkimuskeskuksille, 
paikallisviranomaisille ja muille tekijöille, 
jotka voivat käyttää tutkimukseen ja 
innovointiin eurooppalaista, kansallista ja 
paikallista rahoitusta;

Or. ro

Tarkistus 52
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden 
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä;

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden 
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä, ja ehdottomalle etusijalle on 
asetettava ihmisten ammattitaito ja 
monialaiseksi painopisteeksi aloitekyvyn 
ja erilaisten yrittäjyyden muotojen 
vahvistaminen ja levittäminen;

Or. pt
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Tarkistus 53
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä;

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi kansainvälistymisen, 
yrittäjyyden tukemisen, 
innovointikulttuurin edistämisen ja tiede-
ja teknologiajärjestelmän toimijoiden 
välisen teknologian siirron yhteydessä;

Or. pt

Tarkistus 54
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden 
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä;

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden 
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä; vaatii rahoitusohjelmilta 
suurempaa joustavuutta pk-yritysten 
osallistumisen mahdollistamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 55
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden 
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä;

5. katsoo, että koska pk-yritysten 
osallistumista tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämiseen on parannettava, siihen on 
keskityttävä koheesiopolitiikassa 
esimerkiksi yrittäjyyden 
kansainvälistymisen tai tukemisen 
yhteydessä; korostaa tässä  yhteydessä, 
että osaamis- ja innovaatioyhteisöissä on 
keskityttävä enemmän pk-yritysten 
osallistumiseen;

Or. en

Tarkistus 56
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toivoo, että tutkimuksen ja kehityksen 
alueellista ulottuvuutta edistävä 
huippualueiden verkosto jatkuu ja 
vahvistuu;

Or. en

Tarkistus 57
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että yhteenkuuluvuuden ja 
EU:n talouden kilpailukyvyn lisäämisen 
vuoksi olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin –



AM\871588FI.doc 31/38 PE467.320v01-00

FI

muun muassa osallistumismenettelyjen 
yksinkertaistamiseen ja valistamiseen –
joilla parannettaisiin tutkimuksen ja 
innovaation saatavuutta pk-yrityksille, 
erityisesti alikehittyneillä ja syrjäisillä 
alueilla ja maaseutualueilla sijaitseville;

Or. bg

Tarkistus 58
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että lähentymistä, 
alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä 
koskevien tavoitteiden ohella myös tavoite 
Euroopan alueellisesta yhteistyöstä 
myötävaikuttaa alueellisen 
talouspolitiikan vahvistumiseen, erityisesti 
alueiden välistä yhteistyötä koskevien 
tukien avulla painopisteenä innovointi, 
osaamiseen perustuva talous ja 
ympäristö; pitää myös tätä taustaa vasten 
myönteisenä suunnitelmia alueellisen 
yhteistyön rahoituksen vahvistamisesta;

Or. de

Tarkistus 59
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että seuraavaan 
puiteohjelmaan osallistuvien yritysten 
määrän pitäisi olla korkeampi; katsoo, 
että esteettömän ja avoimen järjestelmän 
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perustaminen helpottaisi hankkeen 
kehittäjien osallistumista EU:n ohjelmiin;

Or. fr

Tarkistus 60
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii komissiota hallintojärjestelmien 
eroista huolimatta pyrkimään 
mahdollisimman yhdenmukaisiin 
rahoitussääntöihin;

6. vaatii komissiota hallintojärjestelmien 
eroista huolimatta pyrkimään 
mahdollisimman yhdenmukaisiin 
rahoitussääntöihin; toteaa, että sekä 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
että kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman keskitetty lähestymistapa 
että myös rakennerahastojen hajautettu 
lähestymistapa ovat perusteltuja; korostaa 
kuitenkin sääntöjen, menettelytapojen ja 
menetelmien yhdenmukaistamisen 
välttämättömyyttä mahdollisuuksien 
rajoissa (esimerkiksi tukikelpoisuuden, 
standardiyksikkökustannuksia ja 
kiinteähintaisia kustannuksia koskevien 
määräysten osalta);

Or. de

Tarkistus 61
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii komissiota hallintojärjestelmien 
eroista huolimatta pyrkimään 
mahdollisimman yhdenmukaisiin 
rahoitussääntöihin;

6. vaatii komissiota hallintojärjestelmien 
eroista huolimatta pyrkimään aitoihin 
toimiin ohjelmien rahoitusta koskevien 
sääntöjen yksinkertaistamiseksi ja 
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yhtenäistämiseksi mahdollisimman paljon 
ja jättämään tarvittaessa tilaa 
joustavuudelle;

Or. en

Tarkistus 62
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii komissiota hallintojärjestelmien 
eroista huolimatta pyrkimään 
mahdollisimman yhdenmukaisiin 
rahoitussääntöihin;

6. vaatii komissiota hallintojärjestelmien 
eroista huolimatta pyrkimään 
mahdollisimman yhdenmukaisiin 
rahoitussääntöihin; katsoo, että julkisen 
talouden sopeuttamisen nykyisten yleisten 
puitteiden mukaisesti olisi sitouduttava 
parantamaan rahoitusta edistämällä 
kansainvälistä yhteensovittamista 
kansallisten ja alueellisten 
rahoituslaitosten välillä EU:n tasolla 
hyväksyttävän strategisen tutkimusta ja 
innovointia koskevan asialistan 
kehittämiseksi;

Or. es

Tarkistus 63
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii komissiota hallintojärjestelmien 
eroista huolimatta pyrkimään 
mahdollisimman yhdenmukaisiin 
rahoitussääntöihin;

6. vaatii komissiota hallintojärjestelmien 
eroista huolimatta pyrkimään 
mahdollisimman yhdenmukaisiin 
rahoitussääntöihin; suosittelee komissiota 
ryhtymään toimiin yhteismarkkinoiden 
lujittamiseksi, erityisesti digitaalialan 



PE467.320v01-00 34/38 AM\871588FI.doc

FI

yhteismarkkinoiden, ja rahoittamaan 
laajamittaisesti tutkimuksen ja kehityksen 
aloitteita, joissa sovelletaan käytäntöön 
tutkimusten tuloksia maailmanlaajuisella 
tasolla;

Or. ro

Tarkistus 64
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii komissiota hallintojärjestelmien 
eroista huolimatta pyrkimään 
mahdollisimman yhdenmukaisiin 
rahoitussääntöihin;

6. vaatii komissiota hallintojärjestelmien 
eroista huolimatta pyrkimään 
mahdollisimman yhdenmukaisiin 
rahoitussääntöihin; korostaa, että 
tutkimuksen ja innovoinnin rahoittamisen 
kansallisella ja EU:n tasolla on oltava 
tehokkaampaa ja vaikuttavampaa;

Or. lt

Tarkistus 65
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii komissiota hallintojärjestelmien 
eroista huolimatta pyrkimään 
mahdollisimman yhdenmukaisiin 
rahoitussääntöihin;

6. vaatii komissiota hallintojärjestelmien 
eroista huolimatta pyrkimään 
mahdollisimman yhdenmukaisiin 
rahoitussääntöihin, jotka takaavat 
aktiivisen osallistumisen ja kaikkien 
alueiden tärkeimpien sosioekonomisten 
toimijoiden osallistamisen;

Or. pt
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Tarkistus 66
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo että, ylimitoitetut hallinnolliset 
vaatimukset ovat koheesiopolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiselle oleellinen este 
ja vaatii sen tähden tukikäsittelyn ja 
valvontajärjestelmien selkeää 
yksinkertaistamista;

Or. de

Tarkistus 67
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota vahvistamaan 
synergiaa eri välineiden ja rahastojen 
välillä ja kehittämään eri rahastoihin 
perustuvan lähestymistavan ja 
kunnioittamaan samalla 
asiaankuuluvassa lainsäädännössä 
asetettuja erityisehtoja;

Or. en

Tarkistus 68
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. palauttaa mieliin, että tutkimus- ja 
innovointiohjelmien on oltava riittävän 
joustavia, jotta ne voidaan mukauttaa 
osaamisen uusiin rajoihin ja haasteisiin, 
jollaista edustaa esimerkiksi merenpohja, 
joka tarjoaa suuret mahdollisuudet 
Atlantilla;

Or. pt

Tarkistus 69
Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää myönteisenä, että EU:n 
komissio yhdessä EIP:n kanssa syventyy 
riskinjakovälineiden lisäksi edelleen 
nykyaikaisiin rahoitusvälineisiin kuten 
esimerkiksi uudistuviin rahastoihin 
houkutellakseen lisää yksityisiä sijoittajia 
ja hyödyntääkseen julkisia varoja 
tehokkaammin; kehottaa alueellisia 
toimijoita nimenomaisesti hyödyntämään 
näitä mahdollisuuksia;

Or. de

Tarkistus 70
Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota tutkimaan, olisiko 
järkevää sallia yhdistelty rahoitus ja 

7. kehottaa komissiota tutkimaan, olisiko 
järkevää laajentaa rakennerahastojen 
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laajentaa ristiinrahoitusta. ristiinrahoitusta.

Or. en

Tarkistus 71
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota tutkimaan, olisiko 
järkevää sallia yhdistelty rahoitus ja 
laajentaa ristiinrahoitusta.

7. kehottaa komissiota tutkimaan
yhdisteltyyn rahoitukseen liittyvä 
kysymyksiä ja laajentamaan
ristiinrahoitusta.

Or. es

Tarkistus 72
Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ottamaan 
kestävän kehityksen huomioon 
rahoituksen kohdentamisessa vihreiden 
työpaikkojen luomiseksi, paikallisen ja 
alueellisen kehityksen edistämiseksi ja 
Euroopan alueiden hyvinvoinnin 
takaamiseksi; kehottaa komissiota 
suuntaamaan tutkimuksen ja innovaation 
kohti ekologista muuntautumista;

Or. en

Tarkistus 73
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik



PE467.320v01-00 38/38 AM\871588FI.doc

FI

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa sovittamaan selkeämmin 
yhteen EU 2020 -strategiaan kuuluvat 
nykyiset ja tulevat aloitteet.

Or. en


