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Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 1
8 a viite (uusi)

– ottaa huomioon (ensimmäisen) kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–
2013) perustamisesta 24. lokakuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1639/2006/EY1,

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 2
15 a viite (uusi)

– ottaa huomioon Feirassa 20. kesäkuuta 2000 hyväksytyn pieniä yrityksiä koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan, jossa korostetaan, että pieniä yrityksiä voidaan pitää 
eräänä tärkeimmistä innovaation moottoreista Euroopassa, ja jossa edellytetään 
jäsenvaltioilta ja Euroopan unionilta innovaatiohengen vahvistamista pienissä 
yrityksissä, niiden teknologisen kapasiteetin kehittämistä ja pienten yritysten 
saatavilla olevan yhteisöpatentin käyttöönottamista,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 3
15 a viite (uusi)

– ottaa huomioon Feirassa 20. kesäkuuta 200 hyväksytyn pieniä yrityksiä koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan, jossa kehotetaan pitämään pieniä yrityksiä eräänä 
tärkeimmistä innovaation moottoeista Euroopassa, ja jossa edellytetään 
jäsenvaltioilta ja Euroopan unionilta innovaatiohengen vahvistamista pienissä 
yrityksissä, niiden teknologisen kapasiteetin kehittämistä ja pienten yritysten 
saatavilla olevan yhteisöpatentin käyttöönottamista,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 4
15 a viite (uusi)

– ottaa huomioon Feirassa 20. kesäkuuta 200 hyväksytyn pieniä yrityksiä koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan, jossa kehotetaan pitämään pieniä yrityksiä eräänä 
tärkeimmistä innovaation moottoreista Euroopassa, ja jossa edellytetään 
jäsenvaltioilta ja Euroopan unionilta innovaatiohengen vahvistamista pienissä 
yrityksissä, niiden teknologisen kapasiteetin kehittämistä ja pienten yritysten 
saatavilla olevan yhteisöpatentin käyttöönottamista,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 5
19 a viite (uusi)

– ottaa huomioon Esko Ahon johtaman riippumattoman asiantuntijaryhmän 
komissiolle tekemän kertomuksen tutkimuksesta ja kehittämisestä "Innovatiivisen 
Euroopan luominen" (tammikuu 2006), Eurooppalainen tutkimuksen neuvoa-
antavan komitean (EURAB, European Research Advisory Board) loppuraportin, 
jonka nimi on "Stimulating regional potential for research and innovation 
(marraskuu 2005) ja komission kertomuksen "Innovative strategies and actions: 
results of 15 years of regional experience" (lokakuu 2005),

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Oldřich Vlasák

Tarkistus 6
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että investointimenot eivät sinänsä takaa kehitystä, mutta –
asianmukaisten politiikkojen kautta ja eteneviä, kasvua suosivia toimenpiteitä 
tukemalla – niistä tulee sen konkreettisen toteuttamisen tärkeitä välineitä,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 7
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

E a. ottaa huomioon Euroopan unionin demografista tilannetta koskevat ennusteet, 
alhaisen syntyvyyden ja ikääntyvän yhteiskunnan,

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 8
Johdanto-osan I kappale

I. ottaa huomioon, että Lissabonin strategian tavoitteena on tehdä EU:sta maailman 
kilpailukykyisin talous vuoteen 2010 mennessä, muun muassa kasvattamalla tutkimus-
ja kehitysmenot 3 prosenttiin BKT:sta, ja katsoo, että alueellisten ja paikallisten 
keskusten olisi osallistuttava aktiivisemmin Lissabonin strategian tavoitteiden 
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konkreettiseen toteuttamiseen,

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 9
Johdanto-osan J kappale

J. ottaa huomioon, että noin 60–70 prosenttia EU:n lainsäädännöstä pannaan täytäntöön 
alueellisella ja paikallisella tasolla,

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 10
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

M a. katsoo, että kestävä energiahuolto on EU:n yksi kaikkein suurimmista haasteista 
EU:lle,

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 11
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

M a. ottaa kuitenkin huomioon, että pienten yritysten ja mikroyritysten sekä 
käsityöyritysten innovaatiokyky erityisesti matalan ja keksitason teknologian 
innovaatioiden osalta ja muun kuin teknologisen innovaation osalta ei ole saanut 
riittävää tunnustusta eikä sitä ole käytetty riittävästi hyväksi, ja että sen vuoksi 
kyseisiltä yrityksiltä evätään eräs välttämätön taloudellisen kasvun, kilpailukyvyn ja 
uusien työpaikkojen lähde; katsoo, että näin ollen on välttämätöntä, yhteisön 
asiakirjoissa annettua laajennettua määritelmää noudattaen, että otetaan huomioon 
erityyppiset innovaatiot riippumatta taloudellisen toiminnan alasta;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 12
Johdanto-osan O a kappale (uusi)

O a. ottaa huomioon, että demografinen muutos on myös sosiaalinen muutos EU:ssa ja 
merkitsee suuria mahdollisuuksia palvelualan innovaatiolle,

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 13
Johdanto-osan Q a kappale (uusi)

Q a. katsoo, ettei innovointiin pitäisi suhtautua vain muodollisesti ja että on olemassa 
erityinen "takaisinkytkentä", joka ilmenee siten, että oikealla tavalla harjoitettu 
aluepolitiikka edistää monensuuntaisia innovaatioita, jotka sitten tuovat mukanaan 
alueiden nopeamman ja harmonisemman kehityksen, joka edistää eurooppalaista 
yhteenkuuluvuutta,

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 14
1 kohta

1. pyytää jäsenvaltioita sekä komissiota varmistamaan, että kaikilla alueilla tarjotaan 
yhtäläiset tilaisuudet ja kaikille kansalaisille mahdollisuudet koulutukseen pääsyyn 
sen kaikilla tasoilla, mikä vapauttaa ihmisten kyvyn ajatella innovatiivisella, luovalla 
tavalla ja varmistaa henkilöiden tasapainoisen kehityksen (sekä älyllisen että 
fyysisen), myös aktiivisten ja yhteiskuntamyönteisten kansalaisasenteiden 
muovautumisen osalta;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 15
1 kohta

1. pyytää jäsenvaltioita sekä komissiota varmistamaan, että kaikilla alueilla tarjotaan 
yhtäläiset tilaisuudet ja mahdollisuudet koulutukseen pääsyyn sen kaikilla tasoilla, 
mikä vapauttaa kaikkien kyvyn ajatella innovatiivisella ja luovalla tavalla;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 16
1 kohta

1. pyytää jäsenvaltioita sekä komissiota varmistamaan, että kaikilla alueilla tarjotaan 
yhtäläiset tilaisuudet ja mahdollisuudet koulutukseen pääsyyn sen kaikilla tasoilla, 
mikä vapauttaa ihmisten kyvyn ajatella innovatiivisella, luovalla tavalla ja varmistaa 
henkilöiden tasapainoisen kehityksen (sekä älyllisen että fyysisen) (poistetaan);

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 17
2 kohta

2. (poistetaan) pyytää jäsenvaltioita ja komissiota tukemaan alueellisten akateemisten 
keskusten sekä tiede- ja tutkimuskeskusten kehitystä sekä edistämään niiden välistä 
yhteistyötä, muun muassa tähänastista laajempaa tutkija- ja opiskelijavaihtoa sekä 
parantamaan pääsyä naispuolisille tutkijoille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 18
2 kohta

2. pitää arvossa tähänastisia tuloksia, pyytää jäsenvaltioita ja komissiota tukemaan 
alueellisten akateemisten keskusten sekä tiede- ja tutkimuskeskusten, erityisesti
tutkimuksen alalla matalan profiilin omaavilla alueilla mahdollisesti sijaitsevien 
osaamiskeskusten, kehitystä, edistämään niiden välistä yhteistyötä sekä kytkemään 
ne yhteen tällä alalla kehittyneemmillä alueilla sijaitsevien unionin perinteisten 
osaamiskeskusten kanssa, jotta harjoitettaisiin tähänastista laajempaa tutkija- ja 
opiskelijavaihtoa;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 19
2 kohta

2. pitää arvossa tähänastisia tuloksia, pyytää jäsenvaltioita ja komissiota tukemaan 
alueellisten akateemisten keskusten sekä tiede- ja tutkimuskeskusten kehitystä sekä 
edistämään niiden välistä yhteistyötä, muun muassa tähänastista laajempaa tutkija- ja 
opiskelijavaihtoa, sekä kytkemään ne verkostojen kautta yhteen vastaavanlaisten 
muilla alueilla ja muissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa sijaitsevien 
rakenteiden kanssa;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 20
2 a kohta (uusi)

2 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään tutkimushankkeita, joiden tuloksilla 
on käytännön sovelluksia ja jotka sitä kautta edistävät alueiden kehitystä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 21
3 kohta

3. (poistetaan) uskoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että 
eurooppalainen yhteiskunta on ikääntymässä; katsoo, että myös iäkkäät henkilöt olisi 
otettava laajemmin mukaan innovaatiotoimiin sillä tavoin hyödyntäen heidän 
tietämystään ja kokemustaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 22
3 kohta

3. kiinnittää neuvoston ja komission huomiota siihen, että pitäen silmällä EU:n nykyistä 
väestötilannetta ja ottaen huomioon, että eurooppalainen yhteiskunta on 
ikääntymässä, olisi edistettävä iäkkäiden henkilöiden osallistumista 
innovaatiotoimiin sillä tavoin hyödyntäen heidän tietämystään ja kokemustaan;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 23
3 a kohta (uusi)

3a. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia 
toteuttamaan tehokkaampia toimia, jotka mahdollistavat lahjakkaiden nuorten 
tunnistamisen ja heidän tieteellisten ja intellektuaalisten kehitysmahdollisuuksiensa 
varmistamisen, sekä tukemaan kaikinpuolisesti nuorten tutkijoiden kehitystä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 24
3 a kohta (uusi)

3 a. painottaa, että demografinen muutos luo myös mahdollisuuksia Euroopan 
taloudelle; viittaa innovaatiotoimintaan tietotekniikan ja lääketieteen alalla, 
domotiikassa, telematiikassa ja suurissa osissa palvelu-, liikenne- ja hoitoalaa sekä 
aluesuunnittelussa; muistuttaa, että suurimmalla osalla alue- ja 
paikallisviranomaisista on voimaa toteuttaa politiikkaa näillä alueilla;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Grażyna Staniszewska

Tarkistus 25
4 kohta

4. ehdottaa komissiolle, jäsenvaltioille, alueiden komitealle ja alueellisille viranomaisille, 
että ne innovaatiohengen vahvistamiseksi järjestelmällisesti kannustaisivat alueellisia 
ja paikallisia yhteisöjä toimintaan yhteiskunnan, erityisesti liike-elämän, kanssa 
käytävän vuoropuhelun monitahoisen vahvistamisen kautta alhaalta ylös-periaatteen 
pohjalta;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marian Harkin

Tarkistus 26
5 kohta

5. katsoo, että EU:n innovaatiokyvyn kasvattamisen olennainen edellytys on vapaa ja 
maksuton (poistetaan) laajakaistayhteyden kautta tarjottava pääsy:

a. hallinnollisiin tietoihin (kaikilla hallinnon tasoilla), mikä mahdollistaa sen, että 
useimmat hallinnolliset asiat, muun muassa taloudellisen toiminnan 
harjoittamista koskevat, voidaan hoitaa Internetin kautta,

b. tieteellisiin, taloudellisiin, lainsäädännöllisiin, kulttuurisiin tietoihin –
kunnioittaen henkistä omaisuutta koskevia periaatteita (sähköisten kirjastojen 
laajamittaisempi saatavilla olo),

pyytää komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia varmistamaan 
tällaisten tietojen yleisen saatavuuden ja maksimoimaan tieto- ja viestintätekniikkaan 
perustuvaan työhön pääsyn – mikä on erityisen tärkeää ihmisille, jotka haluavat tehdä 
etätyötä – ja edistämään yleisesti sähköistä etätyötä (e-working) ja sähköistä 
oppimista (e-learning);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Grażyna Staniszewska

Tarkistus 27
5 kohta

5. katsoo, että EU:n innovaatiokyvyn kasvattamisen olennainen edellytys on vapaa ja 
maksuton (poistetaan) Internetin laajakaistayhteyden kautta tarjottava pääsy:

a. hallinnollisiin tietoihin (kaikilla hallinnon tasoilla), mikä mahdollistaa sen, että 
useimmat hallinnolliset asiat, muun muassa taloudellisen toiminnan harjoittamista 
koskevat, voidaan hoitaa Internetin kautta,

b. tieteellisiin, taloudellisiin, lainsäädännöllisiin, kulttuurisiin tietoihin – kunnioittaen 
henkistä omaisuutta koskevia periaatteita (sähköisten kirjastojen laajamittaisempi 
saatavilla olo),

pyytää komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia varmistamaan 
tällaisten tietojen yleisen saatavuuden ja maksimoimaan tieto- ja viestintätekniikkaan 
perustuvaan työhön pääsyn – mikä on erityisen tärkeää ihmisille, joiden 
henkilökohtaiset tai ammatilliset olosuhteet vaativat etätyön tekemistä, mukaan lukien 
nuoret, koulutetut äidit ja vammaiset henkilöt;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 28
5 kohta

5. katsoo, että EU:n innovaatiokyvyn kasvattamisen olennainen edellytys on vapaa ja 
maksuton – tai hinnaltaan hyvin alhainen – Internetin laajakaistayhteyden kautta 
tarjottava pääsy – varmistaen samalla, että Internetiin on pääsy myös syrjäisimmillä 
alueilla ja maaseudulla:

a. hallinnollisiin tietoihin (kaikilla hallinnon tasoilla), mikä mahdollistaa sen, että 
useimmat hallinnolliset asiat, muun muassa taloudellisen toiminnan 
harjoittamista koskevat, voidaan hoitaa Internetin kautta,

b. tieteellisiin, taloudellisiin, lainsäädännöllisiin, kulttuurisiin tietoihin –
kunnioittaen henkistä omaisuutta koskevia periaatteita (sähköisten kirjastojen 
laajamittaisempi saatavilla olo),

pyytää komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia varmistamaan 
tällaisten tietojen yleisen saatavuuden ja maksimoimaan tieto- ja viestintätekniikkaan
perustuvaan työhön pääsyn sekä helpottamaan pääsyä etätyöskentelyyn sitä 
haluaville, esimerkiksi eristyksissä olevalla maaseudulla, tai vammaisille 
henkilöille;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 29
5 kohta

5. katsoo, että EU:n innovaatiokyvyn kasvattamisen olennainen edellytys on vapaa ja 
maksuton – tai hinnaltaan hyvin alhainen – Internetin laajakaistayhteyden kautta 
tarjottava pääsy – varmistaen samalla, että Internetiin on pääsy myös syrjäisillä 
seuduilla ja kaikkein syrjäisimmillä alueilla sekä maaseudulla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 30
5 kohta

5. katsoo, että EU:n innovaatiokyvyn kasvattamisen olennainen edellytys on vapaa ja 
maksuton – tai hinnaltaan hyvin alhainen – Internetin laajakaistayhteyden kautta 
tarjottava pääsy erityisesti maaseudulla ja syrjäisillä alueilla:

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 31
5 kohta

5. katsoo, että EU:n innovaatiokyvyn kasvattamisen olennainen edellytys on vapaa ja 
maksuton – tai hinnaltaan hyvin alhainen – Internetin laajakaistayhteyden kautta 
tarjottava pääsy:

a. hallinnollisiin tietoihin (kaikilla hallinnon tasoilla), mikä mahdollistaa sen, että 
useimmat hallinnolliset asiat, muun muassa taloudellisen toiminnan harjoittamista 
koskevat, voidaan hoitaa Internetin kautta,

b. tieteellisiin, taloudellisiin, lainsäädännöllisiin, kulttuurisiin tietoihin – kunnioittaen 
henkistä omaisuutta koskevia periaatteita (sähköisten kirjastojen laajamittaisempi 
saatavilla olo),

pyytää komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia varmistamaan 
tällaisten tietojen yleisen saatavuuden ja maksimoimaan tieto- ja viestintätekniikkaan 
perustuvaan työhön pääsyn – mikä voi edistää työttömyyden torjumista ja on erityisen 
tärkeää ihmisille, joiden henkilökohtaiset tai ammatilliset olosuhteet vaativat etätyön 
tekemistä, vammaisille sekä toisten henkilöiden hoitamisesta huolehtiville 
henkilöille;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 32
5 kohta

5. katsoo, että EU:n innovaatiokyvyn kasvattamisen olennainen edellytys on vapaa ja 
maksuton – tai hinnaltaan hyvin alhainen – Internetin laajakaistayhteyden kautta 
tarjottava pääsy:

a. hallinnollisiin tietoihin (kaikilla hallinnon tasoilla), mikä mahdollistaa sen, että 
useimmat hallinnolliset asiat, muun muassa taloudellisen toiminnan harjoittamista 
koskevat, voidaan hoitaa Internetin kautta,

b. tieteellisiin, taloudellisiin, lainsäädännöllisiin, kulttuurisiin tietoihin – kunnioittaen 
henkistä omaisuutta koskevia periaatteita (sähköisten kirjastojen laajamittaisempi 
saatavilla olo),

pyytää komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia varmistamaan 
tällaisten tietojen yleisen saatavuuden ja maksimoimaan tieto- ja viestintätekniikkaan 
perustuvaan työhön pääsyn – mikä on erityisen tärkeää EU:n syrjäseuduille, 
vuoristoseuduille sekä saarialueille ja ihmisille, joiden henkilökohtaiset tai 
ammatilliset olosuhteet vaativat etätyön tekemistä, mukaan lukien nuoret, koulutetut 
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äidit ja vammaiset henkilöt;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Oldřich Vlasák

Tarkistus 33
5 kohta

5. katsoo, että EU:n innovaatiokyvyn kasvattamisen olennainen edellytys on vapaa ja 
maksuton – tai hinnaltaan hyvin alhainen – Internetin laajakaistayhteyden kautta 
tarjottava pääsy:

a. hallinnollisiin tietoihin (kaikilla hallinnon tasoilla), mikä mahdollistaa sen, että 
useimmat hallinnolliset asiat, muun muassa taloudellisen toiminnan 
harjoittamista koskevat, voidaan hoitaa Internetin kautta,

b. tieteellisiin, taloudellisiin, lainsäädännöllisiin, kulttuurisiin tietoihin –
kunnioittaen henkistä omaisuutta koskevia periaatteita (sähköisten kirjastojen 
laajamittaisempi saatavilla olo),

pyytää komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia varmistamaan 
tällaisten tietojen yleisen saatavuuden ja maksimoimaan tieto- ja viestintätekniikkaan 
perustuvaan työhön pääsyn – mikä on erityisen tärkeää ihmisille, joiden 
henkilökohtaiset tai ammatilliset olosuhteet vaativat etätyön tekemistä, mukaan lukien 
nuoret, koulutetut äidit ja vammaiset henkilöt; kehottaa, samalla kun otetaan 
huomioon Internetin maksuttoman laajakaistayhteyden kiistämätön tehokkuus, 
komissiota poistamaan jännitykset, joita käytännössä syntyy toisaalta 
kilpailupolitiikan ja valtiontukipolitiikan välille ja toisaalta kilpailupolitiikan ja 
kyseisten hankkeiden rakennerahastotuen välille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 34
5 a kohta (uusi)

5 a. kehottaa alueellisia, paikallisia ja kansallisia viranomaisia yhteistyössä 
alakohtaisten elinten, kuten kauppakamarien ja muiden tietokeskusten, kanssa 
perustamaan "yhden luukun tietokeskuksia"; painottaa, että se voidaan tehdä 
ilman lisäresursseja uudistamalla tiedotusverkostoja; toteaa lopuksi, että tällä 
tavalla yritykset ja tutkimuslaitokset saavat tietoa yhdestä osoitteesta innovaatiosta, 
tutkimuksesta ja aluekehityspolitiikasta paikallisella, alueellisella, kansallisella ja 
EU:n tasolla;

r. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 35
6 kohta

6. katsoo, että pitäen silmällä innovaatiotoiminnan vahvistamista koko yhteisössä on 
olennaista, että keksintöihin, ja näin ollen patentteihin ja lisensseihin, liittyville 
toimille annetaan laaja tuki, ja pyytää neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita 
tehostamaan työtä eurooppalaista patenttia koskevien ideoiden toteuttamiseksi ja 
varmistamaan tekijänoikeuksien kunnioittamisen (teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva 
strategia), mikä johtaa sellaisten yleisten ratkaisujen käyttöönottoon tällä alueella, 
jotka perustuvat pääasiassa eurooppalaisille malleille;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 36
6 kohta

6. katsoo, että pitäen silmällä innovaatiotoiminnan vahvistamista koko yhteisössä on 
olennaista, että keksintöihin, patentteihin ja lisensseihin liittyville toimille annetaan 
laaja tuki, ja pyytää neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan työtä 
eurooppalaista patenttia koskevien ideoiden toteuttamiseksi ja varmistamaan 
tekijänoikeuksien kunnioittamisen (teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva strategia) sekä 
pontevasti ja tehokkaasti vastustamaan väärentämistä, jotta voitaisiin päätyä 
sellaisten yleisten ratkaisujen käyttöönottoon tällä alueella, jotka perustuvat pääasiassa 
eurooppalaisille malleille;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 37
6 kohta (uusi)

6 a. korostaa, että kehittämis- ja innovaatiotoimet koskevat myös ei-teknistä 
organisatorista ja palvelujen innovaatiota; pitää ilahduttavana, että 5. joulukuuta 
2006 kokoontunut "kilpailu-neuvosto" päätti laatia poliittiset suuntaviivat palveluja 
koskevalle ja muulle kuin tekniselle innovaatiolle; kehottaa komissiota ottamaan 
asiaankuuluvien yritysten välittäjäjärjestöt mukaan tähän prosessiin; kehottaa 
alueita toteuttamaan toimia muun kuin teknologisen innovaation tukemiseksi;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 38
7 kohta

7. katsoo, että innovaatioklusterien ja osaamiskeskusten (poistetaan) tähänastinen 
toiminta on tuottanut hyviä tuloksia ja että niitä olisi täydennettävä Innovatiivisen 
Euroopan luominen -raportin johtopäätöksillä, niin kuin komissio on tehnytkin 
tiedonannossaan "Tietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen 
innovaatiostrategia EU:lle" (KOM(2006)0502); katsoo, että olisi otettava huomioon 
myös komission edellä mainitun kertomuksen tulokset 15 vuoden alueellisten 
kokemusten tuloksista innovaatiostrategioista ja toimista (esim. "innovaatioseteli")
ja EURABin suositukset sen edellä mainitussa loppuraportissa (lisäinvestoinnit 
alueelliseen tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan ja alueellisten 
innovaatiotilintarkastusten tekeminen alueilla), ja pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan klusterien kehitystä rakenteina, jotka luovat yhteyksiä tieteellisten 
tutkimuskeskusten, koulutuskeskusten, yritysten ja paikallisyhteisöjen välille;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 39
7 a kohta (uusi)

7 a. katsoo, että innovaation dynaaminen kehitys alueellisella tasolla, erityisesti 
perinteisillä teollisuusalueilla tai yhden teollisuuden alueilla, voi olla huomattava 
etu tuotannon siirtojen vastustamisessa ja alueellisen työllisyyden edistämisessä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Grażyna Staniszewska

Tarkistus 40
8 kohta

8. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään yhteistyötä perustamalla eurooppalaisia 
teknologiayhteisöjä, jotka tarjoavat tilaisuuden keskittää innovaatiotoimintaa luomalla 
valtioiden ja alueiden välisiä yhteyksiä teollisuuden sekä liike-elämän ja tieteellisen 
tutkimuksen sekä rahoittajatahojen välille;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 41
9 kohta

9. pitää myönteisenä sitä, että tutkimus- ja kehitysmenot ovat seitsemännen 
puiteohjelman yhteydessä kasvaneet noin 40 prosenttia, mutta korostaa, että 
nykyinen tutkimukseen ja kehitykseen panostettavien menojen taso on edelleen 
vaarallisen alhainen ja että yhteisön tähän tarkoitukseen osoitetut budjettimäärärahat 
ovat täysin riittämättömät; pyytää jäsenvaltioita merkittävästi kasvattamaan tällaisten 
menojen osuutta BKT:sta sekä kansallisella että alueellisella tasolla mahdollisimman 
pian;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marian Harkin

Tarkistus 42
9 kohta

9. korostaa, että nykyinen tutkimukseen ja kehitykseen panostettavien menojen taso on 
vaarallisen alhainen ja että yhteisön tähän tarkoitukseen osoitetut budjettimäärärahat 
ovat täysin riittämättömät; pyytää jäsenvaltioita merkittävästi kasvattamaan T&K-
toimintaan käytettyjen varojen prosenttiosuutta BKT:sta sekä kansallisella että 
alueellisella tasolla mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 43
9 kohta

9. korostaa, että nykyinen tutkimukseen ja kehitykseen panostettavien menojen taso on 
vaarallisen alhainen ja että yhteisön tähän tarkoitukseen osoitetut budjettimäärärahat 
ovat täysin riittämättömät; pyytää jäsenvaltioita merkittävästi kasvattamaan tällaisten 
menojen osuutta BKT:sta sekä kansallisella että alueellisella tasolla mahdollisimman 
pian; korostaa myös, että on välttämätöntä käyttää nämä varat järkiperäisellä 
tavalla ja niihin tarkoituksiin, joihin ne on osoitettu;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 44
9 a kohta (uusi)

9 a. katsoo, että rakennerahastot ovat innovaatiokyvyn tukemisen ja alueiden välisten 
taloudellisten erojen vähentämisen perusvälineitä; ehdottaa, että komissio ja 
jäsenvaltiot kasvattaisivat rakennerahastoista tutkimukselle ja kehitykselle 
osoitettavaa määrärahaosuutta;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 45
10 kohta

10. on vakuuttunut siitä, että Euroopan teknologiainstituutin (ETI) perustaminen 
merkitsisi uutta avausta, joka estäisi "aivovuotoa" ja antaisi lahjakkaille 
eurooppalaisille tutkijoille ainutkertaisen tilaisuuden harjoittaa tieteellistä tutkimusta 
korkeimmalla tasolla sekä olisi myös alueellisten tiede- ja tutkimusinstituuttien 
mahdollisen tukemisen väline; pyytää näin ollen neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita vauhdittamaan ETI:n perustamiseksi tehtävää työtä ja siten 
vahvistamaan yhteisön kilpailukykyä ja mahdollisuuksia innovaation, tutkimuksen ja 
koulutuksen muodostamassa "osaamiskolmiossa";

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 46
10 a kohta (uusi)

10 a. korostaa, että Euroopan teknologiainstituutin on tuettava tutkimuskeskuksia, 
erityisesti tavoite 1 -alueilla, joilla innovointi voi voimakkaasti edistää kehityserojen 
tasoittamista;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Grażyna Staniszewska

Tarkistus 47
10 a kohta (uusi)

10 a. kannustaa yhteisöä ja jäsenvaltioita laatimaan ja panemaan täytäntöön strategian, 
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jolla tutkijoille pyritään luomaan avoimet, yhtenäiset ja kilpailukykyiset 
eurooppalaiset työmarkkinat, jotka tarjoavat heille houkuttelevia ammatillisia 
kehitysnäkymiä, mahdollisesti muun muassa kannustimia liikkuvuuteen;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 48
Otsikko 10 ja 11 kohdan välissä

Rahoitusvälineet ja hallinto

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marian Harkin

Tarkistus 49
11 kohta

11. pyytää komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia antamaan 
kaikinpuolista tukea pk-yrityksille (mukaan lukien hallinnollisten menettelyjen 
(poistetaan) virtaviivaistaminen), koska ne ovat luovimpia ja dynaamisimpia 
teknologisen ja organisatorisen innovoinnin välineitä, ja siten mahdollisesti lisäävät 
tehokkaasti Euroopan taloudellista kilpailukykyä ja helpottavat tilannetta 
työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 50
11 kohta

11. pyytää komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia antamaan 
kaikinpuolista tukea pk-yrityksille (mukaan lukien hallinnollisten menettelyjen ja 
verojärjestelmän virtaviivaistaminen tai julkisten hankintamenettelyjen kautta 
tapahtuva tukeminen), koska ne ovat luovimpia ja dynaamisimpia teknologisen ja 
organisatorisen innovoinnin välineitä, ja siten mahdollisesti lisäävät tehokkaasti 
Euroopan taloudellista kilpailukykyä ja helpottavat tilannetta työmarkkinoilla;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 51
12 a kohta (uusi)

12 a. toistaa kehoituksena aidon tukistrategian luomisesta eurooppalaisella ja 
paikallisella tasolla pienten yritysten ja mikroyritysten sekä käsiteollisuusyritysten 
yhteistyötä varten julkisten ja yksityisten tutkimuslaitosten kanssa, jotta näiden 
yritysten innovaatiokykyä voitaisiin käyttää hyväksi erityisesti matalan ja keskitason 
teknologian aloilla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 52
12 b kohta (uusi)

12 b. kehottaa alueita luomaan ja vahvistamaan yhteistyötään, edistämään 
alueidenvälistä ja rajat ylittävää yhteistyötä ja mahdollisuuksien mukaan 
yksinkertaistamaan rahoitusta koskevia hallinnollisia menettelyjä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 53
12 kohta

12. pyytää alue- ja paikallisviranomaisia innostamaan ja tukemaan alueellista yhteistyötä 
tieteellisten tutkimuskeskusten, sosiaalisen talouden ja kaikenkokoisten yritysten –
niin pienten kuin keskisuurten ja suurten – välillä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 54
12 kohta

12. pyytää alue- ja paikallisviranomaisia innostamaan ja tukemaan alueellista yhteistyötä 
tieteellisten tutkimuskeskusten ja kaikenkokoisten yritysten (poistetaan) välillä; 
kehottaa alue- ja paikallisviranomaisia pitämään avoimen innovaation periaatetta 
(teollisuuden, pk-yritysten ja hallituksen tutkimus- ja innovaatioyhteistyö 
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keskittymien avulla) innovaation ja aluekehityksen moottorina;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Grażyna Staniszewska

Tarkistus 55
12 kohta

12. pyytää alue- ja paikallisviranomaisia innostamaan ja tukemaan alueellista yhteistyötä 
tieteellisten tutkimuskeskusten ja kaikenkokoisten yritysten – niin pienten kuin 
keskisuurten ja suurten – välillä tieteelliseen tutkimukseen käytettyjen menojen 
tehokkuuden kasvattamiseksi ja edistääkseen kehitystä edistävien keksintöjen 
aikaansaamista niiden avulla;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 56
12 a kohta (uusi))

12 a. suosittelee valtiollisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille välttämättömiin 
innovaatiotoimiin ryhtymistä laajasti ymmärretyllä palveluiden alalla, joka käsittää
muun muassa julkiset palvelut;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 57
13 kohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 58
13 kohta

13. kehottaa jäsenvaltioita, pitäen silmällä innovaatioita edistävän politiikan tehokasta 
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täytäntöönpanoa alueilla, hyödyntämään Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston ja seitsemännen puiteohjelman sekä innovaatiota 
ja kilpailukykyä koskevan puiteohjelman (2007–2013) kautta saatavissa olevan 
rahoituksen keskinäistä täydentävyyttä; tämän saavuttamiseksi kehottaa kansallisia 
ja alueellisia ohjelmia sisällyttämään painopistealueisiinsa selkeästi tuen 
innovaatiolle erittäin pienissä yrityksissä ja käsiteollisuusyrityksissä ja myös 
kehittämään edustavien välittäjäorganisaatioiden perustamia seuranta- ja 
neuvontavälineitä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 59
13 kohta

13. kehottaa jäsenvaltioita, pitäen silmällä innovaatioita edistävän politiikan tehokasta 
täytäntöönpanoa alueilla, hyödyntämään Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston ja seitsemännen puiteohjelman sekä ensimmäisen 
innovaatiotoimintaa ja kilpailukykyä koskevan puiteohjelman kautta saatavissa 
olevan rahoituksen keskinäistä täydentävyyttä;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 60
13 kohta

13. kehottaa jäsenvaltioita, pitäen silmällä innovaatioita edistävän politiikan tehokasta 
täytäntöönpanoa alueilla, hyödyntämään Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston ja seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman sekä 
ensimmäisen kilpailukykyä ja innovointia koskevan puiteohjelman kautta saatavissa 
olevan rahoituksen keskinäistä täydentävyyttä;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 61
14 kohta

14. katsoo, että olisi tarpeen ja olisi yhteiskunnallisten odotusten mukaista vähentää 
radikaalisti byrokraattisia esteitä – jota ei pidä sekoittaa tehokkaasti toimivan 
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hallinnon kanssa – ja pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan uudelleen 
EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason lainsäädäntöä tästä näkökulmasta ja 
yksinkertaistamaan sitä laajalti sekä mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistamaan
hallinnollisia menettelyjä, erityisesti niitä, jotka liittyvät taloudellisen toiminnan 
aloittamiseen ja harjoittamiseen (keskitetyt asiointipisteet);

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marian Harkin

Tarkistus 62
14 kohta

14. katsoo, että olisi tarpeen ja olisi yhteiskunnallisten odotusten mukaista vähentää 
radikaalisti byrokratiaa – jota ei pidä sekoittaa tehokkaasti toimivan hallinnon kanssa 
– ja pyytää komissiota (poistetaan) tarkastelemaan uudelleen EU:n lainsäädäntöä ja 
jäsenvaltioita kansallisen ja paikallisen tason lainsäädäntöä tästä näkökulmasta ja 
yksinkertaistamaan sitä laajalti sekä mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistamaan 
hallinnollisia menettelyjä, erityisesti niitä, jotka liittyvät taloudellisen toiminnan 
aloittamiseen ja harjoittamiseen (keskitetyt asiointipisteet);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 63
15 kohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 64
15 kohta

15. katsoo, että on tarkoituksenmukaista antaa paikallis- ja alueviranomaisille 
institutionaalista tukea niiden innovaation hyväksi toteuttamassa toiminnassa; ehdottaa 
jäsenvaltioille, että ne harkitsisivat mahdollisimman laaja-alaisten tehtävien ja 
toimivaltuuksien antamista näille viranomaisille toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, 
yhdessä riittävien omarahoitusvälineiden, tukien ja avustusten kanssa, minkä pitäisi 
edistää paikallisten asukkaiden kannalta parhaimpien mahdollisten ratkaisujen 
keksimistä; muistuttaa jäsenvaltioita, alueita ja paikallisviranomaisia komission 



PE 384.448v01-00 22/30 AM\650823FI.doc

FI

vuonna 2005 vahvistamista uusista valtionavun suuntaviivoista;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 65
16 kohta

16. pyytää jäsenvaltioita ja alue- ja paikallisviranomaisia, niiden etsiessä tapoja 
innovaatiota edistävien investointien ja hankkeiden täytäntöönpanemiseksi, pyrkimään 
enemmän sellaisiin ratkaisuihin, joihin liittyy julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia ja hyödyntämään samanaikaisesti muissa maissa ja muilla alueilla 
kehitettyjä hyviä käytäntöjä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 66
16 kohta

16. pyytää jäsenvaltioita ja alueviranomaisia, niiden etsiessä tapoja innovaatiota 
edistävien investointien ja hankkeiden täytäntöönpanemiseksi, edistämään sellaisia 
ratkaisuja ja pyrkimään enemmän sellaisiin ratkaisuihin, joihin liittyy julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia ja hyödyntämään samanaikaisesti muissa maissa ja 
muilla alueilla kehitettyjä hyviä käytäntöjä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marian Harkin

Tarkistus 67
16 kohta

16. pyytää jäsenvaltioita ja alueviranomaisia, niiden etsiessä tapoja innovaatiota 
edistävien investointien ja hankkeiden täytäntöönpanemiseksi, pyrkimään enemmän 
sellaisiin ratkaisuihin, joihin liittyy julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja 
hyödyntämään samanaikaisesti muissa maissa ja muilla alueilla kehitettyjä parhaita 
käytäntöjä pitäen rahan arvoa eräänä ohjaavana kriteerinä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Oldřich Vlasák

Tarkistus 68
16 kohta

16. pyytää jäsenvaltioita ja alueviranomaisia, niiden etsiessä tapoja innovaatiota edistävien 
investointien ja hankkeiden täytäntöönpanemiseksi, pyrkimään enemmän sellaisiin 
ratkaisuihin, joihin liittyy julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja 
hyödyntämään samanaikaisesti muissa maissa ja muilla alueilla kehitettyjä hyviä 
käytäntöjä; julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelyjen osalta kehottaa 
komissiota ratkaisemaan potentiaaliset jännitykset rakennerahastopolitiikan ja 
kilpailupolitiikan välillä ja selventämään oikeudellista kehystä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margie Sudre

Tarkistus 69
17 a kohta (uusi)

17 a. painottaa kuitenkin, että nykyinen riskipääomajärjestelmä ei tyydytä pienten 
yritysten ja mikroyritysten rahoitus- ja innovaatiotarpeita varsinkaan ei-
teknologisessa innovaatiossa; kehottaa komissiota, Euroopan investointipankkia ja 
Euroopan investointirahastoa määrittelemään rahoitusmenetelmiä, jotka soveltuvat 
näiden yritysten ja käsiteollisuusyritysten tarpeisiin mukauttamalla riskipääomaa 
tai luomalla tarvittaessa muita innovatiivisia rahoitusvälineitä; toteaa, että 
Jeremie-aloitetta ei saisi rajoittaa yksinomaan korkean teknologian innovaation 
tukemiseen ja kehottaa jäsenvaltioita ja alueita varmistamaan, että sillä tuetaan 
myös matalan ja keskitason teknologioiden innovaatiota ja organisationaalista ja 
palveluihin liittyvää innovaatiota pienissä yrityksissä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 70
17 a kohta (uusi)

17 a. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja alueellisia viranomaisia keskittämään 
huomion paitsi tärkeimpiin hankkeisiin ja osaamiskeskuksiin, myös pienempiin 
hankkeisiin heikommassa asemassa olevilla alueilla ja tarjoamaan mukautettuja 
mikroluottomekanismeja;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 71
Uusi otsikko kohdan 17 a (uusi) ja 17 b (uusi) välissä

Talous-, energia ja ympäristöpolitiikka

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 72
17 b kohta (uusi)

17 b. katsoo, että nykyinen fossiilisiin polttoaineisiin perustuva kertakäyttötalous ei 
kannata taloudellista kehitystä ja että innovaation haasteena on edistää siirtymistä 
vanhasta taloudesta uuteen talouteen, jonka tärkeimpänä käyttövoimana ovat 
uusiutuvat energialähteet, jolla on intermodaalisten yhdistelmien mahdollisuuksia 
tehokkaammin käyttävä kuljetusjärjestelmä ja joka käyttää uudelleen ja kierrättää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 73
18 kohta

18. tunnustaa innovaation olevan kytköksissä henkilöiden ja tavaroiden nopean ja 
turvallisen liikkuvuuden mahdollisuuteen ja edellyttää alueellisten yhteisöjen 
kannustamista toimintaan tieinfrastruktuurin ja liikenteen perusrakenteiden alalla; 
pyytää komissiota, jäsenvaltioita ja alueviranomaisia toteuttamaan teknisesti ja 
organisatorisesti innovatiivisia toimia liikenteen alalla, erityisesti julkisen liikenteen, 
myös paikallisella ja alueellisella tasolla;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 74
18 kohta

18. tunnustaa innovaation olevan kytköksissä henkilöiden ja tavaroiden nopean ja 
turvallisen liikkuvuuden mahdollisuuteen ja edellyttää alueellisten yhteisöjen 
kannustamista toimintaan liikenteen perusrakenteiden alalla; pyytää komissiota, 
jäsenvaltioita ja alue- ja paikallisviranomaisia toteuttamaan teknisesti ja 
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organisatorisesti innovatiivisia toimia liikenteen alalla, erityisesti julkisen liikenteen, 
myös paikallisella ja alueellisella tasolla;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 75
19 kohta

19. ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat 
ottaneet esiin Euroopan energiaongelmat ja tiedostaen, että energiapolitiikka 
periaatteessa kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan ja että sillä on merkittävä vaikutus 
talouden innovatiivisuuteen, kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon tämän 
politiikan alueelliset näkökohdat, muun muassa energiakasvatuksen, jonka pitäisi 
johtaa aktiivisempaan energian käytön järkeistämiseen sekä "puhtaan" energian 
tuotantomahdollisuuksien etsimiseen geologisten ominaispiirteiden hyödyntämisen 
sekä paikallisten energialähteiden ja energiatehokkaiden rakennusten edistämisen 
kautta; korostaa innovatiivisen kestävän energiahuollon kehittämisen ja 
markkinoinnin sekä aluekehityksen välistä suhdetta; painottaa tässä yhteydessä pk-
yritysten roolia;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 76
Otsikko 19 ja 20 kohdan välissä

Kaupunki- ja maaseutualueet (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 77
20 kohta

20. pyytää jäsenvaltioita sekä komissiota luomaan yhteistyössä alueiden ja kaupunkien 
kanssa todellisen alueellisen koheesiopolitiikan; katsoo, että sillä on pyrittävä 
innovaation kehittämiseen alueellisissa talouksissa, mikä vahvistaisi yhteisön 
innovaatiokykyä;

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 78
20 kohta

20. pyytää jäsenvaltioita sekä komissiota, että ne – hillitäkseen tiettyjen alueiden 
rakenteellisten heikkouksien aiheuttamaa väestökatoa – tehokkaammin toteuttaisivat 
alueiden välisen kompensoinnin politiikkaa auttamalla poistamaan näitä 
rakenteellisia heikkouksia ja hyödyntämällä paikallisia edellytyksiä ja myönteisiä 
piirteitä niin, että kyseisten alueiden innovaatiokyky vahvistuu ja että saavutetaan 
todellinen alueellinen koheesio;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 79
20 kohta

20. pyytää jäsenvaltioita sekä komissiota, että ne – hillitäkseen tietyillä alueilla 
esiintyvää, muun muassa taloudellisen köyhyyden aiheuttamaa väestökatoa –
tehokkaammin toteuttaisivat alueiden välisen kompensoinnin politiikkaa 
hyödyntämällä paikallisia edellytyksiä ja myönteisiä piirteitä pyrkien todelliseen 
alueelliseen koheesioon, joka vahvistaa yhteisön innovaatiokykyä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 80
20 kohta

20. pyytää jäsenvaltioita sekä komissiota, että ne – hillitäkseen tietyillä alueilla esiintyvää, 
taloudellisen köyhyyden ja työttömyyden aiheuttamaa väestökatoa – tehokkaammin 
toteuttaisivat alueiden välisen kompensoinnin politiikkaa hyödyntämällä paikallisia 
edellytyksiä ja myönteisiä piirteitä pyrkien todelliseen alueelliseen koheesioon, joka 
vahvistaa yhteisön innovaatiokykyä;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 81
21 kohta

21. kiinnittää komission, jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten huomiota siihen, että 
innovaatiota edistävän ympäristön luomisen mahdollistamiseksi ihmisillä on oltava 
hyvät elinolot, mikä merkitsee riittävän turvallisuuden, terveydenhoidon ja 
ympäristönsuojelun tason sekä kunnollisten asumisolojen, koulutuksen, kulttuurin ja 
palvelujen saatavuuden jne. takaamista;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Brigitte Douay

Tarkistus 82
23 kohta

23. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan innovatiivista ympäristöystävällistä 
toimintaa (ekoinnovaatio), joka edistää kestävää aluekehitystä ja erityisesti luomaan 
yleiset olosuhteet, joissa pk-yritykset voivat osallistua merkittävällä tavalla 
alueelliseen kehitykseen käyttämällä ekoinnovaatiopotentiaalia, jota niillä on omilla 
toimialoillaan;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 83
23 kohta

23. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan innovatiivista ympäristöystävällistä 
toimintaa (ekoinnovaatio), joka edistää kestävää aluekehitystä, jotta voidaan toteuttaa 
uusi, kesäkuussa 2006 hyväksytty kestävän kehityksen strategia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Marie Beaupuy

Tarkistus 84
24 a kohta (uusi)

24 a. pitää ilahduttavana avautumista, joka pienille yrityksille ja käsiteollisuusyrityksille 
on annettu "EU:n laajennetussa innovaatiostrategiassa"; pahoittelee kuitenkin, että 
niitä varten ei ole tehty ehdotuksia operationaalisista toimista; kehottaa sen vuoksi 
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komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että näiden yritysten erityispiirteet ja tarpeet 
otetaan huomioon strategian kymmenessä painopistealueessa ja pyytää komissiota 
esittämään parlamentille ja neuvostolle innovaation kehittämistä koskevan 
erityisohjelman laajemmassa merkityksessä näissä yrityksissä riippumatta niiden 
toimialasta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 85
25 kohta

25. pitää myönteisenä komission tähän mennessä tekemää, jäsenvaltioiden 
innovaatiopolitiikan arvioimista (esimerkiksi European Innovation Progress Report) 
koskevaa työtä ja pyytää sitä järjestelmällisesti analysoimaan yksittäisten alueiden 
kehitystasoa käyttäen objektiivisimpia saatavilla olevia innovaation indikaattoreita; 
ehdottaa, että nämä analyysit ja arviot esitetään parhaillaan laadittavana olevassa 
koheesiota käsittelevässä neljännessä määräaikaiskertomuksessa;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 86
25 kohta

25. pitää myönteisenä komission tähän mennessä tekemää, jäsenvaltioiden 
innovaatiopolitiikan arvioimista (esimerkiksi European Innovation Progress Report) 
koskevaa työtä ja pyytää sitä järjestelmällisesti analysoimaan yksittäisiä alueita 
käyttäen objektiivisimpia saatavilla olevia innovaation indikaattoreita; ehdottaa, että 
nämä analyysit ja arviot sekä parhaat käytännöt esitetään parhaillaan laadittavana 
olevassa koheesiota käsittelevässä neljännessä määräaikaiskertomuksessa;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Oldřich Vlasák

Tarkistus 87
28 kohta

28. pyytää komissiota laatimaan yhteistyössä ja kumppanuudessa jäsenvaltioiden, 
jäsenvaltioiden alueiden, kuntien ja muiden asiasta kiinnostuneiden osapuolien 
kanssa yhteisön strategisia suuntaviivoja koskevan väliraportin sen edistyksen 
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arvioimiseksi, jota EU:n innovaatiopolitiikan täytäntöönpanossa alueilla on saavutettu;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 88
28 kohta

28. pyytää komissiota laatimaan yhteistyössä jäsenvaltioiden, alueiden ja kaupunkien 
kanssa koheesiopolitiikkaa ja yhteisön strategisia suuntaviivoja koskevan väliraportin 
sen edistyksen arvioimiseksi, jota EU:n innovaatiopolitiikan täytäntöönpanossa 
alueilla on saavutettu;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marian Harkin

Tarkistus 89
28 kohta

28. pyytää komissiota laatimaan yhteistyössä jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa yhteisön 
strategisia suuntaviivoja koskevan väliraportin sen edistyksen arvioimiseksi, jota EU:n 
innovaatiopolitiikan täytäntöönpanossa alueilla on saavutettu;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 90
28 a kohta (uusi)

28 a. muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita siitä, että neljännen koheesiokertomuksen on 
myös autettava parantamaan koheesiopolitiikkaa tulevaisuudessa; viittaa myös 
"EU:n alueelliseen agendaan", joka on määrä vahvistaa vuonna 2007; painottaa, 
että tällä politiikka-asiakirjalla pyritään luomaan uusia ja kauaskantoisia 
alueellisen kehityksen käsitteitä (erityisesti "alue- ja kaupunkikehityksessä", 
"kriittinen massa" alueellisissa keskittymissä ja alueiden eriytetyt lähestymistavat) 
ja käyttämään kulttuuria alueellisen kehityksen apuna;

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 91
28 b kohta (uusi)

28 b. korostaa, että tämä mietintö auttaa osoittamaan kaupunkien ja alueiden 
merkityksen aluekehityksessä ja kasvussa; katsoo, että tämän mietinnön on oltava 
osa keskustelua, jota käydään vuosittaisista kertomuksista jäsenvaltioiden 
edistymisestä Lissabonin strategian toteuttamisessa;

Or. nl


