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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

125. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

sitoutumaan uudelleen Eurooppa 2020 

-strategian tutkimus- ja 

innovointitavoitteisiin, jotka ovat 

kilpailukykyisten digitaalisten 

sisämarkkinoiden, talouskasvun ja 

työpaikkojen luomisen rakennusosia, ja 

soveltamaan kattavaa lähestymistapaa 

avoimeen tieteeseen, avoimeen 

innovointiin, avoimeen dataan ja 

tietämyksen siirtämiseen; katsoo, että tähän 

olisi kuuluttava myös tieteellistä tutkimusta 

varten toteutettavaa tekstin ja tiedon 

louhintaa koskevan oikeudellisen 

järjestelmän tarkistaminen, ilmaisen ja 

avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön 

lisääminen erityisesti oppilaitoksissa ja 

julkishallinnossa sekä pk-yritysten ja 

aloittelevien yritysten 

rahoituksensaantimahdollisuuksien 

lisääminen Horisontti 2020 -ohjelman 

yhteydessä tieto- ja viestintätekniikan alan 

lyhyisiin innovointisykleihin mukautuen; 

korostaa tässä yhteydessä kaikkien 

aloitteiden merkitystä aina julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuuksista ja 

innovointiklustereista Euroopan 

teknologia- ja tiedepuistoihin etenkin 

Euroopan vähemmän teollistuneilla 

alueilla; korostaa myös aloittelevien 

yritysten toimintaa vauhdittavien ohjelmien 

ja yhteisten teknologia-alustojen merkitystä 
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sekä valmiuksia saada unionin 

kilpailulainsäädännön puitteissa lisenssejä 

standardin soveltamisen kannalta 

olennaisia patentteja varten FRAND-

lisenssiehtojen mukaisesti, jotta voidaan 

säilyttää tutkimusta ja kehittämistä ja 

standardointia koskevat kannustimet ja 

edistää innovointia; 

sekä valmiuksia myöntää vaikuttavalla 

tavalla unionin kilpailulainsäädännön 

puitteissa lisenssi standardin soveltamisen 

kannalta olennaisia patentteja varten 

FRAND-lisenssiehtojen mukaisesti, jotta 

voidaan säilyttää tutkimusta ja kehittämistä 

ja standardointia koskevat kannustimet ja 

edistää innovointia; 
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