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Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 1
8a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) 
létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1639/2006/ΕK európai parlamenti és tanácsi 
határozatra1,

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 2
15a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a 2000. június 20-án Feirában elfogadott, a kisvállalkozásokról szóló 
európai chartára, amely rámutat, hogy a kisvállalkozások az európai innováció fő 

  
1 HL L 310., 2006.11.9., 15. o.
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hajtóerői között vannak, ami a tagállamokat és az Európai Uniót arra kötelezi, hogy 
fokozzák az innovációs szellemet a kisvállalkozásoknál, továbbá technológiai 
kapacitásukat, illetve vezessenek be számukra hozzáférhető közösségi szabadalmat,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 3
15a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a 2000. június 20-án, Feirában elfogadott, a kisvállalkozásokról szóló 
európai chartára, amely rámutat, hogy a kisvállalkozások az európai innováció fő 
hajtóerői között vannak, ami a tagállamokat és az Európai Uniót arra kötelezi, hogy 
fokozzák az innovációs szellemet a kisvállalkozásoknál, továbbá technológiai 
kapacitásukat, illetve vezessenek be számukra hozzáférhető közösségi szabadalmat,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 4
15a. bevezető hivatkozás (új)

- a 2000. június 20-án, Feirában elfogadott, a kisvállalkozásokról szóló európai 
chartára, amely rámutat, hogy a kisvállalkozások az európai innováció fő hajtóerői 
között vannak, ami a tagállamokat és az Európai Uniót arra kötelezi, hogy fokozzák 
az innovációs szellemet a kisvállalkozásoknál, továbbá technológiai kapacitásukat, 
illetve vezessenek be számukra hozzáférhető közösségi szabadalmat,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 5
19a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a Bizottság részére az Esko Aho vezette független K+F szakértői csoport 
által készített, „Egy innovatív Európa megteremtése” című jelentésre (2006. január), 
az Európai Kutatási Tanácsadó Bizottság (ERAB) „A kutatási és innovációs 
regionális potenciál ösztönzése” című végleges jelentésére (2005. november) és a 
Bizottság „Innovatív stratégiák és intézkedések: 15 év regionális tapasztalat 
eredményei” című jelentésére (2005. október),
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Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 6
B. preambulumbekezdés

B. mivel a beruházás önmagában nem garantálja a fejlesztést, viszont megfelelő politika 
követése és progresszív, növekedésbarát intézkedések támogatása esetén képes 
létfontosságú fejlesztési eszközzé válni,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 7
Ea. preambulumbekezdés (új)

Ea. tekintettel az Európai Unió demográfiai előrejelzéseire, amelyek alacsony születési 
arányra és öregedő népességre számítanak,

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 8
I. preambulumbekezdés

I. mivel a lisszaboni stratégia célja az, hogy 2010-ig az EU-t a világ legversenyképesebb 
gazdaságává tegye, beleérve a kutatási és fejlesztési kiadásoknak a GDP 3%-ára 
történő emelését és mivel a regionális és helyi központokat tevőlegesebben kell 
bevonni a lisszaboni stratégia gyakorlati végrehajtásába,

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 9
J. preambulumbekezdés

J. mivel az EU jogszabályainak 60–70%-át regionális és helyi szinten hajtják végre,
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Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 10
Ma. preambulumbekezdés (új)

Ma. mivel a fenntartható energiaellátás az EU előtt álló egyik legnagyobb kihívás,

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 11
Ma. preambulumbekezdés (új)

Ma. mivel azonban a kis- és mikrovállalkozások és háziipari vállalkozások innovációs 
potenciálját – különösen ha alacsony és közepes technológiájú és nem technológiai 
jellegű innovációról van szó – nem ismerik el vagy használják ki elégséges 
mértékben, ezáltal megfosztva ezeket a gazdasági fejlődés, a versenyképesség és a 
munkahelyteremtés létfontosságú forrásától; mivel ezért létfontosságú a közösségi 
szövegekben nyújtott tágabb meghatározással összhangban, hogy különféle típusú 
innovációkat vegyenek figyelembe, legyen szó a gazdaság bármelyik szektoráról,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 12
Oa. preambulumbekezdés (új)

Oa. mivel a demográfiai változás az EU számára társadalmi kihívás is, és jelentős 
lehetőségeket kínál az EU és a szolgáltatási szektor innovációjához, 

Or. nl
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Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 13
Qa. preambulumbekezdés (új)

Qa. mivel az innovációt nem lehet pusztán formális szempontból vizsgálni, és mivel van 
egy visszacsatolási hatás, amellyel a megfelelően véghezvitt regionális politika 
előmozdítja a több irányú innovációt, amely pedig gyorsabb és harmonikusabb 
regionális fejlesztést idéz elő, ilyen módon járulva hozzá a közösségi kohézióhoz,

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 14
1. bekezdés

1. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy valamennyi 
régióban minden szinten nyújtsanak egyenlő hozzáférést az oktatáshoz minden polgár 
számára, ami fel fogja szabadítani az emberek azon képességét, hogy innovatív, 
kreatív módon gondolkodjanak, és biztosítani fogja a kiegyensúlyozott személyes 
fejlődést (intellektuális és fizikai értelemben is), beleértve az aktív és a közélet felé 
elkötelezett társadalmi magatartási minták kialakítását is;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 15
1. bekezdés

1. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy valamennyi 
régióban minden szinten nyújtsanak egyenlő hozzáférést az oktatáshoz, ami fel fogja 
szabadítani minden ember azon képességét, hogy innovatív, kreatív módon 
gondolkodjanak (törlés);

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 16
1. bekezdés

1. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy valamennyi 
régióban minden szinten nyújtsanak egyenlő hozzáférést az oktatáshoz, ami fel fogja 
szabadítani az emberek azon képességét, hogy innovatív, kreatív módon 
gondolkodjanak, és biztosítani fogja a kiegyensúlyozott személyes fejlődést 
(intellektuális és fizikai értelemben is) (törlés);

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 17
2. bekezdés

2. (törlés) felhívja a tagállamokat és a Bizottságot a regionális akadémiai és tudományos 
kutatási központok kialakításának, valamint az ilyen központok közötti szorosabb, 
több kutató és diák csereprogramokban való részvételét lehetővé tevő együttműködés 
támogatására, illetve a női kutatók számára fokozottabb hozzáférésre;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 18
2. bekezdés

2. üdvözli az eddig elért eredményeket és felhívja a tagállamokat és a Bizottságot a 
regionális akadémiai és tudományos kutatási központok, különösen – lehetőség 
szerint – kiválósági központok alacsony kutatási profillal rendelkező területeken 
történő kialakításának, valamint az ilyen központok közötti szorosabb, több kutató és 
diák csereprogramokban való részvételét lehetővé tevő együttműködés, illetve az 
említett szektor nagyobb fejlettségével jellemzett területeken a közöttük és az EU 
hagyományos kiválósági központjai között meglévő kapcsolatok támogatására;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 19
2. bekezdés

2. üdvözli az eddig elért eredményeket és felhívja a tagállamokat és a Bizottságot a 
regionális akadémiai és tudományos kutatási központok kialakításának, valamint az 
ilyen központok közötti szorosabb, több kutató és diák csereprogramokban való 
részvételét lehetővé tevő együttműködés, illetve más régiókban és tagállamokban 
vagy harmadik országokban hasonló struktúrájú hálózatba történő szerveződésük 
támogatására;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 20
2a. bekezdés (új)

2a. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat olyan kutatási projektek támogatására, 
amelyek gyakorlatban alkalmazható megállapításokat tesznek, ilyen módon 
hozzájárulva a regionális fejlesztéshez;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 21
3. bekezdés

3. (törlés) hiszi, hogy különös figyelmet kell fordítani arra a tényre, hogy az európai 
társadalom idősödik, és úgy véli, hogy az idős embereket fokozottabban be kell vonni 
az innovációs intézkedésekbe, ezáltal megfelelően kihasználva tudásukat és 
tapasztalataikat;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 22
3. bekezdés

3. felhívja a Tanács és a Bizottság figyelmét arra a tényre, hogy az EU jelenlegi 
demográfiai helyzetére tekintettel a tagállamok által követett családpolitika gyökeres 
átalakításra szorul; hiszi, hogy különös figyelmet kell fordítani arra a tényre, hogy az 
európai társadalom idősödik, és úgy véli, hogy az idős embereket fokozottabban 
ösztönözni kell az innovációs intézkedésekben történő részvételre, ezáltal 
megfelelően kihasználva tudásukat és tapasztalataikat;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 23
3a. bekezdés (új)

3a. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, valamint a regionális és helyi hatóságokat, 
hogy tegyenek eredményesebb intézkedéseket a tehetséges fiatalok „felderítésére”, és 
adjanak számukra lehetőséget tudományos és szellemi kapacitásuk fejlesztésére, 
továbbá nyújtsanak átfogó támogatást fiatal kutatók fejlődéséhez;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 24
3a. bekezdés (új)

3a. hangsúlyozza, hogy a demográfiai változás lehetőségeket is teremt az európai
gazdaság számára; utal az informatikai és az orvosi szektorban, a domotikában, a 
telematikában és a szolgáltatási, szállítási és gondozási ágazatok legnagyobb 
részében, illetve a regionális tervezés területén folytatott innovatív tevékenységekre; 
emlékeztet arra, hogy a legtöbb regionális és helyi hatóság rendelkezik a politika e 
területen történő végrehajtásához szükséges hatalommal; 

Or. nl
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Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska

Módosítás: 25
4. bekezdés

4. javasolja a Bizottságnak, a tagállamoknak, a Régiók Bizottságának és a regionális 
hatóságoknak, hogy az erősebb innovációs szellem támogatása céljából kovácsolják 
jobban össze a regionális és helyi közösségeket, a társadalmi és különösen a 
vállalkozói szférával folytatott párbeszédet fokozó többirányú, az „alulról felfelé 
építkezés” elvén alapuló kampány révén;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 26
5. bekezdés

5. álláspontja az, hogy az EU-ban az innovációs kapacitás fejlesztésének lényeges 
előfeltétele a következőkhöz való korlátlan és ingyenes (törlés) szélessávú hozzáférés:

a) közigazgatási információk (a közigazgatás minden szintjén), lehetővé téve a legtöbb 
igazgatási alakiság – beleértve az üzleti tevékenységgel kapcsolatos alakiságokat is –
interneten történő intézését, és

b) tudományos, gazdasági, jogi és kulturális információk, a szellemi tulajdonjogok 
teljes tiszteletben tartása mellett (az e-könyvtárak szélesebb körű elérhetősége),

és felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat az 
ilyen információkhoz való általános hozzáférés biztosítására, valamint az információs 
és kommunikációs technológiákon (IKT) alapuló munkavégzéshez való hozzáférés 
maximalizálására – ami különösen fontos azon emberek számára, akiknek személyes 
vagy szakmai körülményei miatt (törlés) a távoli munkát kívánnak végezni, illetve az 
elektronikus munka és az elektronikus tanulás általános megkönnyítése érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska

Módosítás: 27
5. bekezdés

5. álláspontja az, hogy az EU-ban az innovációs kapacitás fejlesztésének lényeges 
előfeltétele a következőkhöz való korlátlan és ingyenes (törlés) szélessávú hozzáférés:
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(a) közigazgatási információk (a közigazgatás minden szintjén), lehetővé téve a 
legtöbb igazgatási alakiság – beleértve az üzleti tevékenységgel kapcsolatos 
alakiságokat is –interneten történő intézését, és
(b) tudományos, gazdasági, jogi és kulturális információk, a szellemi 
tulajdonjogok teljes tiszteletben tartása mellett (az e-könyvtárak szélesebb körű 
elérhetősége),

és felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat az 
ilyen információkhoz való általános hozzáférés biztosítására, valamint az információs 
és kommunikációs technológiákon (IKT) alapuló munkavégzéshez való hozzáférés 
maximalizálására – ami különösen fontos azon emberek számára, akiknek személyes 
vagy szakmai körülményei miatt szükséges a távoli munkavégzés, ideértve a képzett, 
fiatal anyákat és a fogyatékkal élőket is;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 28
5. bekezdés

5. álláspontja az, hogy az EU-ban az innovációs kapacitás fejlesztésének lényeges 
előfeltétele a következőkhöz való korlátlan és ingyenes – vagy legalábbis rendkívül olcsó 
–, szélessávú hozzáférés, biztosítva egyúttal, hogy az internet távoli és vidéki területeken 
is rendelkezésre áll:

(a)közigazgatási információk (a közigazgatás minden szintjén), lehetővé téve a legtöbb 
igazgatási alakiság – beleértve az üzleti tevékenységgel kapcsolatos alakiságokat is –
interneten történő intézését, és

(b)tudományos, gazdasági, jogi és kulturális információk, a szellemi tulajdonjogok teljes 
tiszteletben tartása mellett (az e-könyvtárak szélesebb körű elérhetősége),,

és felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat az 
ilyen információkhoz való általános hozzáférés biztosítására, valamint az információs és 
kommunikációs technológiákon (IKT) alapuló munkavégzéshez való hozzáférés 
maximalizálására, illetve a távmunkához való hozzáférés megkönnyítésére szükség 
esetén, például elszigetelt vidéki területeken és a fogyatékkal élők esetében;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 29
5. bekezdés

5. álláspontja az, hogy az EU-ban az innovációs kapacitás fejlesztésének lényeges 
előfeltétele a következőkhöz való korlátlan és ingyenes – vagy legalábbis rendkívül 
olcsó –, szélessávú hozzáférés, biztosítva egyúttal, hogy az internet távoli és vidéki 
területeken is rendelkezésre áll;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 30
5. bekezdés

5. álláspontja az, hogy az EU-ban az innovációs kapacitás fejlesztésének lényeges 
előfeltétele a következőkhöz való korlátlan és ingyenes – vagy legalábbis rendkívül 
olcsó –, szélessávú hozzáférés, különösen távoli és vidéki területeken;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 31
5. bekezdés

5. álláspontja az, hogy az EU-ban az innovációs kapacitás fejlesztésének lényeges 
előfeltétele a következőkhöz való korlátlan és ingyenes – vagy legalábbis rendkívül 
olcsó –, szélessávú hozzáférés:
(a) közigazgatási információk (a közigazgatás minden szintjén), lehetővé téve a 
legtöbb igazgatási alakiság – beleértve az üzleti tevékenységgel kapcsolatos 
alakiságokat is –interneten történő intézését, és

(b) tudományos, gazdasági, jogi és kulturális információk, a szellemi 
tulajdonjogok teljes tiszteletben tartása mellett (az e-könyvtárak szélesebb körű 
elérhetősége),
és felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat az 
ilyen információkhoz való általános hozzáférés biztosítására, valamint az információs 
és kommunikációs technológiákon (IKT) alapuló munkavégzéshez való hozzáférés 
maximalizálására – ami segíthet a munkanélküliség elleni küzdelemben és különösen 
fontos azon emberek számára, akiknek személyes vagy szakmai körülményei miatt 
szükséges a távoli munkavégzés, ideértve a (törlés) fogyatékkal élőket és a 
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családtagokat gondozó személyeket is;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 32
5. bekezdés

5. álláspontja az, hogy az EU-ban az innovációs kapacitás fejlesztésének lényeges 
előfeltétele a következőkhöz való korlátlan és ingyenes – vagy legalábbis rendkívül olcsó 
–, szélessávú hozzáférés:

(a)közigazgatási információk (a közigazgatás minden szintjén), lehetővé téve a legtöbb 
igazgatási alakiság – beleértve az üzleti tevékenységgel kapcsolatos alakiságokat is –
interneten történő intézését, és

(b)tudományos, gazdasági, jogi és kulturális információk, a szellemi tulajdonjogok teljes 
tiszteletben tartása mellett (az e-könyvtárak szélesebb körű elérhetősége),

és felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat az 
ilyen információkhoz való általános hozzáférés biztosítására, valamint az információs és 
kommunikációs technológiákon (IKT) alapuló munkavégzéshez való hozzáférés 
maximalizálására – ami különösen fontos az EU távoli, hegyvidéki és szigeti régiói 
tekintetében és azon emberek számára, akiknek személyes vagy szakmai körülményei 
miatt szükséges a távoli munkavégzés, ideértve a képzett, fiatal anyákat és a fogyatékkal 
élőket is;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 33
5. bekezdés

5. álláspontja az, hogy az EU-ban az innovációs kapacitás fejlesztésének lényeges 
előfeltétele a következőkhöz való korlátlan és ingyenes – vagy legalábbis rendkívül 
olcsó –, szélessávú hozzáférés:

(a) közigazgatási információk (a közigazgatás minden szintjén), lehetővé téve a 
legtöbb igazgatási alakiság – beleértve az üzleti tevékenységgel kapcsolatos 
alakiságokat is –interneten történő intézését, és

(b) tudományos, gazdasági, jogi és kulturális információk, a szellemi tulajdonjogok 
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teljes tiszteletben tartása mellett (az e-könyvtárak szélesebb körű elérhetősége),

és felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat az 
ilyen információkhoz való általános hozzáférés biztosítására, valamint az információs 
és kommunikációs technológiákon (IKT) alapuló munkavégzéshez való hozzáférés 
maximalizálására – ami különösen fontos azon emberek számára, akiknek személyes 
vagy szakmai körülményei miatt szükséges a távoli munkavégzés, ideértve a képzett, 
fiatal anyákat és a fogyatékkal élőket is; ugyanakkor az ingyenes szélessávú 
internetkapcsolat vitathatatlan hatékonyságából adódóan sürgeti a Bizottságot 
egyrészt a gyakorlatban a versenypolitika és az állami támogatásokkal kapcsolatos 
politika között felmerült feszültségek megoldására, másrészt pedig az ilyen projektek 
strukturális alapokból történő támogatására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 34
5a. bekezdés (új)

5a. sürgeti a helyi, regionális és nemzeti hatóságokat az ágazati testületekkel – úgymint 
kereskedelmi kamarákkal és más információs központokkal – együttműködésben 
egyablakos közös információs pontok létrehozására; hangsúlyozza, hogy mindezt 
további források bevonása nélkül meg lehet oldani az információs hálózat 
megreformálása útján; megállapítja végül, hogy ilyen módon a vállalatok és a 
kutatási intézmények egyetlen helyen szerezhetnek információkat az innovációs, 
kutatási és regionális fejlesztési politikáról a helyi, regionális, nemzeti és EU-s 
szintet illetően;  

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 35
6. bekezdés

6. úgy véli, hogy az innovációnak az egész Közösségben történő fokozása céljából 
lényeges a feltalálói vonatkozású tevékenységek, illetve ezt kibővítve a szabadalmi és 
licenciatevékenységek széles körű támogatása, és felhívja a Tanácsot, a Bizottságot, 
illetve a tagállamokat az európai szabadalom érvényre juttatásában és a szerzői jogok 
tiszteletben tartásának (szellemi tulajdonjogokra vonatkozó stratégia) biztosítása 
érdekében kifejtett, és az e területen főként európai mintákon alapuló, globális 
megoldások elfogadásához vezető erőfeszítések fokozására;
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Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 36
6. bekezdés

6. úgy véli, hogy az innovációnak az egész Közösségben történő fokozása céljából 
lényeges a feltalálói, szabadalmi és licenciatevékenységek széles körű támogatása, és 
felhívja a Tanácsot, a Bizottságot, illetve a tagállamokat az európai szabadalom 
érvényre juttatásában és a szerzői jogok tiszteletben tartásának (szellemi 
tulajdonjogokra vonatkozó stratégia) biztosítása és a hamisítás elleni szigorú és 
hatékony küzdelem érdekében kifejtett, és az e területen főként európai mintákon 
alapuló, globális megoldások elfogadásához vezető erőfeszítések fokozására;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 37
6a. bekezdés (új)

6a. rámutat arra, hogy a fejlesztési és innovációs intézkedések a nem technológiai 
jellegű szervezési és szolgáltatásokkal kapcsolatos innovációra is vonatkoznak; 
üdvözli a tényt, hogy a 2006. december 5-i „versenyképességi” Tanács úgy 
határozott, hogy politikai iránymutatást készít a szolgáltatásokkal kapcsolatos és a 
nem technológiai jellegű innovációról; felhívja a Bizottságot, hogy vonja be e 
folyamatba az érintett vállalkozások közvetítő üzleti szervezeteit; felhívja a régiókat a 
nem technológiai jellegű innováció támogatására vonatkozó intézkedések 
bevezetésére;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 38
7. bekezdés

7. álláspontja az, hogy az innovációs klaszterek és kiválósági központok (törlés) eddig jó 
eredményekre vezettek és hogy ezeket ki kell egészíteni az „Egy innovatív Európa 
megteremtése” című jelentés következtetéseivel, amint azt a Bizottság is megtette „Az 
ismeretek átültetése a gyakorlatba: Széles körű innovációs stratégia az Európai 
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Unió számára” című közleményében (COM(2006)0502); úgy véli, hogy a fent 
említett, a 15 évnyi innovatív stratégiákkal és intézkedésekkel (úgymint az 
„innovációs utalvány”) kapcsolatos regionális tapasztalat eredményeiről szóló 
bizottsági jelentést és az ERAB-nak a fent említett végleges jelentésben szereplő 
ajánlásait (nagyobb mértékű beruházás a regionális kutatási és innovációs politika 
terén és a régiók regionális innovációs auditjának elvégzése) szintén figyelembe kell 
venni, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a klaszterek fejlesztésének mint a 
tudományos kutatóközpontok, oktatási központok és helyi közösségek közötti 
kapcsolatok létrehozása eszközeinek támogatására; 

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 39
7a. bekezdés (új)

7a. úgy véli, hogy az innováció regionális szinten történő dinamikus fejlesztése –
különösen a hagyományos vagy egyedi ágazatok terén – hatékony eszköz lehet az 
áttelepülések ellensúlyozására és a regionális foglalkoztatás ösztönzésére; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska

Módosítás: 40
8. bekezdés

8. sürgeti a tagállamokat az együttműködés európai technológiai platformok létrehozása 
révén történő támogatására, amelyek lehetőséget nyújtanak az innovációs 
tevékenységek összpontosítására az ipar és az üzleti szféra, valamint a tudományos-
kutatási és pénzügyi körök közötti, határokon átnyúló és régiók közötti kapcsolatok 
összekovácsolása révén;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 41
9. bekezdés

9. üdvözli azt a tényt, hogy a hetedik keretprogram szerinti kutatási és fejlesztési 
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kiadások mértéke kb. 40%-kal nőtt; hangsúlyozza azonban, hogy a kutatási-
fejlesztési célú kiadások jelenlegi szintje még mindig veszélyesen alacsony, és hogy 
az e célra elkülönített közösségi költségvetési előirányzatok messze nem kielégítőek, 
és felhívja a tagállamokat, hogy a lehető legkorábban jelentősen növeljék az ilyen 
kiadásaiknak a GDP-n belüli részesedését, nemzeti és regionális szinten is;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 42
9. bekezdés

9. hangsúlyozza, hogy a kutatási-fejlesztési célú kiadások jelenlegi szintje veszélyesen 
alacsony, és hogy az e célra elkülönített közösségi költségvetési előirányzatok messze 
nem kielégítőek, és felhívja a tagállamokat, hogy a lehető legkorábban jelentősen 
növeljék a K+F-fel kapcsolatos kiadásaiknak a GDP-n belüli százalékos arányát, 
nemzeti és regionális szinten is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 43
9. bekezdés

9. hangsúlyozza, hogy a kutatási-fejlesztési célú kiadások jelenlegi szintje veszélyesen 
alacsony, és hogy az e célra elkülönített közösségi költségvetési előirányzatok messze 
nem kielégítőek, és felhívja a tagállamokat, hogy a lehető legkorábban jelentősen 
növeljék az ilyen kiadásaiknak a GDP-n belüli részesedését, nemzeti és regionális 
szinten is, és felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy a pénzösszegeket 
racionális módon kell felhasználni azon célkitűzéssel összhangban, amelyre ezeket 
elkülönítették;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 44
9a. bekezdés (új)

9a. úgy véli, hogy a strukturális finanszírozás az innovációs kapacitás növelésének és a 
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régiók közötti gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésének alapvető eszköze, és 
javasolja, hogy a Bizottság és a tagállamok növeljék a kutatásra és fejlesztésre szánt 
strukturális finanszírozást;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Elspeth Attwooll

Módosítás: 45
10. bekezdés

10. az Európai Technológiai Intézetet (EIT) olyan új lehetőségnek tekinti, ami meggátolja 
az „agyelszívást”, és a tehetséges európai kutatóknak egyedi lehetőséget ad a 
tudományos kutatások legmagasabb szinten történő végzésére, továbbá a regionális 
tudományos kutatóintézetek lehetséges támogatási forrásának is tartja; felhívja ezért a 
Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat az EIT létrehozására irányuló munka 
felgyorsítására, és ezzel a Közösség versenyképességének és az innováció, kutatás és 
oktatás által formált „tudásháromszögben” kiteljesíthető potenciáljának fellendítésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 46
10a. bekezdés (új)

10a. hangsúlyozza, hogy az Európai Technológiai Intézetnek támogatnia kell a 
kutatóközpontokat, különösen az 1. célkitűzés szerinti régiókban, amelyekben az 
innováció lényeges mértékben hozzájárulhat a fejlődési egyenlőtlenségek elleni 
küzdelemhez;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska

Módosítás: 47
10a. bekezdés (új)

10a. ösztönzi a Közösséget és a tagállamokat a kutatók számára nyitott, közös és versengő 
munkaerőpiac megteremtésére vonatkozó stratégiák kialakítására és végrehajtására, 
amellyel a kutatók számára vonzó karrierlehetőségeket kínálhatnak, adott esetben a 
mobilitási ösztönzőket is növelve;
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Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 48
A 10. és a 11. bekezdés közötti cím

(törlés) Pénzügyi és igazgatási eszközök

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 49
11. bekezdés

11. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat arra, 
hogy nyújtsanak átfogó támogatást a kkv-knek (beleértve az igazgatási eljárások 
(törlés) egyszerűsítésére szolgáló intézkedéseket), mivel ezek a technológiai és 
szervezeti innováció legkreatívabb és legdinamikusabb hordozói, ekként potenciálisan 
növelve Európa gazdasági versenyképességét és javítva a munkaerő-piaci helyzetet;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 50
11. bekezdés

11. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat arra, 
hogy nyújtsanak átfogó támogatást a kkv-knek (beleértve az igazgatási eljárások és az 
adórendszer egyszerűsítésére szolgáló intézkedéseket vagy állami kiadásokkal 
kapcsolatos intézkedéseket), mivel ezek a technológiai és szervezeti innováció 
legkreatívabb és legdinamikusabb hordozói, ekként potenciálisan növelve Európa 
gazdasági versenyképességét és javítva a munkaerő-piaci helyzetet;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 51
12a. bekezdés (új)

12a. megismétli az európai és helyi szintű valódi támogatási stratégiára vonatkozó 
felhívását, amely szerint a kis- és mikrovállalkozások és háziipari vállalkozások 
együttműködhetnének az állami és a magán kutatási intézményekkel, figyelemmel e 
vállalkozások innovációs kapacitásának kihasználására, különösen az alacsony és a 
közepes technológiákban; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 52
12b. bekezdés (új)

12b. felhívja a régiókat ilyen együttműködés kialakítására és megerősítésére, az 
interregionális és a határokon átnyúló verseny ösztönzésére és lehetőség szerint a 
finanszírozási igazgatási eljárások egyszerűsítésére;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Bairbre de Brún

Módosítás: 53
12. bekezdés

12. felhívja a regionális és helyi hatóságokat a tudományos kutatóközpontok, a szociális 
gazdaság és mindenféle méretű, kis-, közép- és nagyvállalkozások közötti regionális 
együttműködés elősegítésére és támogatására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 54
12. bekezdés

12. felhívja a regionális és helyi hatóságokat a tudományos kutatóközpontok és 
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mindenféle méretű vállalkozások közötti regionális együttműködés elősegítésére és 
támogatására; felhívja a regionális és helyi hatóságokat, hogy tekintsék a nyitott 
innováció elvét (az iparág, a KKV-k és a kormányok kutatás és innováció területén 
klaszterek révén történő együttműködése) az innováció és a regionális fejlesztés
motorjának;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska

Módosítás: 55
12. bekezdés

12. felhívja a regionális és helyi hatóságokat a tudományos kutatóközpontok és 
mindenféle méretű, kis-, közép- és nagyvállalkozások közötti regionális 
együttműködés elősegítésére és támogatására, figyelemmel a tudományos kutatásra 
fordított kiadások hatékonyságának növelésére és annak biztosítására, hogy 
mindennek eredményei megjelennek a fejlődést ösztönző találmányokban;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 56
12a. bekezdés (új)

12a. ajánlja, hogy a nemzeti, regionális és helyi hatóságok tegyenek olyan innovatív 
intézkedéseket, amelyek – a kifejezés tágabb értelmében vett – szolgáltatási 
szektorban létfontosságúak, ideértve az állami szolgáltatásokat is;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 57
13. bekezdés

13. Az angol változatot nem érinti.

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 58
13. bekezdés

13. sürgeti a tagállamokat – az innovációt szolgáló politika regionális végrehajtása 
céljából –az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a 
Kohéziós Alap egymást kiegészítő jellegének és a hetedik keretprogram, illetve az 
innovációs és versenyképességi keretprogram (2007–2013) alapján rendelkezésre álló 
pénzeszközök megfelelő kihasználására; e célból felhívja a nemzeti és a regionális
programokat, hogy egyértelműen vegyék be prioritásaik közé egyrészt az igen 
kisméretű vállalkozások és a háziipar innovációjának támogatását, illetve az ezeket 
képviselő közvetítő vállalkozási szervezetek által létrehozott kísérő és tanácsadó 
eszközök fejlesztését;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 59
13. bekezdés

13. sürgeti a tagállamokat – az innovációt szolgáló politika regionális végrehajtása 
céljából –az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a 
Kohéziós Alap egymást kiegészítő jellegének és a hetedik keretprogram, illetve az első 
versenyképességi és innovációs keretprogram alapján rendelkezésre álló 
pénzeszközök megfelelő kihasználására;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 60
13. bekezdés

13. sürgeti a tagállamokat – az innovációt szolgáló politika regionális végrehajtása 
céljából –az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a 
Kohéziós Alap egymást kiegészítő jellegének és a hetedik kutatási keretprogram,
illetve az első innovációs és versenyképességi keretprogram alapján rendelkezésre 
álló pénzeszközök megfelelő kihasználására;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 61
14. bekezdés

14. álláspontja az, hogy az erre irányuló erős társadalmi nyomásnak megfelelően 
erőteljesen csökkenteni kell a (törlés) bürokráciát, és felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat az EU-s, a nemzeti, regionális és helyi jogszabályok e szempontból 
történő felülvizsgálatára és azok lényeges egyszerűsítések végrehajtására, valamint 
lehetőség szerint az igazgatási eljárások egységesítésére, különösen a gazdasági 
tevékenység megkezdésével és folytatásával kapcsolatos eljárások tekintetében 
(egyablakos rendszer);

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 62
14. bekezdés

14. álláspontja az, hogy az erre irányuló erős társadalmi nyomásnak megfelelően 
erőteljesen csökkenteni kell a hatékony közigazgatással össze nem tévesztendő 
bürokráciát, és felhívja a Bizottságot (törlés) az EU-s, a tagállamokat pedig a nemzeti 
és helyi jogszabályok e szempontból történő felülvizsgálatára és azok lényeges 
egyszerűsítések végrehajtására, valamint lehetőség szerint az igazgatási eljárások 
egységesítésére, különösen a gazdasági tevékenység megkezdésével és folytatásával 
kapcsolatos eljárások tekintetében (egyablakos rendszer);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 63
15. bekezdés

15. Az angol változatot nem érinti.

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 64
15. bekezdés

15. álláspontja az, hogy intézményi támogatást kell nyújtani a helyi és regionális 
hatóságok innovációt elősegítő munkájához, és javasolja, hogy a tagállamok 
megvizsgálhatnák a szubszidiaritás elvével összhangban a lehető legszélesebb feladat-
és hatáskör-átruházás lehetőségét, a megfelelő önfinanszírozási és támogatási 
eszközökkel együtt, amelyeknek elő kell segíteniük a helyi lakosok számára 
legmegfelelőbb megoldások felvetését, és felhívja a tagállamok, a régiók és a helyi
hatóságok figyelmét a Bizottság által 2005-ben elfogadott új állami támogatási 
iránymutatásokra;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 65
16. bekezdés

16. felhívja a tagállamokat és a regionális és helyi hatóságokat arra, hogy az innovációt 
szolgáló beruházások és projektek keresésekor használják ki nagyobb mértékben a 
köz- és magánszféra közötti partnerséggel járó megoldásokat, és egyidejűleg 
alkalmazzák a más országokban és régiókban kialakított, bevált gyakorlatokat;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 66
16. bekezdés

16. felhívja a tagállamokat és a regionális hatóságokat arra, hogy az innovációt szolgáló 
beruházások és projektek keresésekor használják ki nagyobb mértékben a köz- és 
magánszféra közötti partnerséggel járó megoldásokat, és ösztönözzék és egyidejűleg 
alkalmazzák a más országokban és régiókban kialakított, bevált gyakorlatokat;

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 67
16. bekezdés

16. felhívja a tagállamokat és a regionális hatóságokat arra, hogy az innovációt szolgáló 
beruházások és projektek keresésekor használják ki nagyobb mértékben a köz- és 
magánszféra közötti partnerséggel járó megoldásokat, és egyidejűleg alkalmazzák a 
más országokban és régiókban kialakított, legjobb gyakorlatokat, amelyek az 
iránymutató kritériumok egyikeként az ár–érték arányra összpontosítanak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 68
16. bekezdés

16. felhívja a tagállamokat és a regionális hatóságokat arra, hogy az innovációt szolgáló 
beruházások és projektek keresésekor használják ki nagyobb mértékben a köz- és 
magánszféra közötti partnerséggel járó megoldásokat, és egyidejűleg alkalmazzák a 
más országokban és régiókban kialakított, bevált gyakorlatokat; a PPP-kkel 
összefüggésben sürgeti a Bizottságot, hogy oldja meg a strukturális alapokra 
vonatkozó politika és a versenypolitika között fennálló potenciális feszültségeket, és
tegye egyértelművé a jogi keretet;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 69
17a. bekezdés (új)

17a. hangsúlyozza azonban, hogy a jelenlegi kockázatitőke-rendszer nem teljesíti a kis-
és mikrovállalkozások finanszírozási és innovációs igényeit, különösen a nem 
technológiai jellegű innováció területén; felhívja a Bizottságot, az Európai
Beruházási Bankot és az Európai Beruházási Alapot az említett vállalkozások és a 
háziipar számára megfelelő finanszírozási módszerek megállapítására, a kockázati 
tőke kiigazítása vagy szükség esetén további innovatív finanszírozási eszközök 
kialakítása útján; rámutat, hogy a JEREMIE kezdeményezés nem korlátozódhat az 
innováció kizárólag csúcstechnológiában történő támogatására, és felhívja a 
tagállamokat és a régiókat annak biztosítására, hogy az innovációt az alacsony és a 
közepes technológiákban, illetve a kisvállalkozásokban a szervezeti és a szolgálati 
innováció terén is támogatja;



AM\650823HU.doc 25/32 PE 384.448v01-00

külső fordítás

HU

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 70
17a. bekezdés (új)

17a. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és a regionális hatóságokat, hogy ne csak a 
nagy projektekre és kiválósági központokra összpontosítsanak, hanem fordítsanak 
figyelmet hátrányos helyzetű régiókban kisebb projektekre is, és rendelkezzenek 
kiigazított mikrohitelmechanizmusokról;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 71
Új cím a 17a. bekezdés (új) és a 17b. bekezdés (új) között

Gazdasági, energia- és környezeti politika

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 72
17b. bekezdés (új)

17b. úgy véli, hogy a meglévő, fosszilis tüzelőanyag alapú, eldobható gazdaság
egyszerűen nem képes a gazdasági fejlődés fenntartására, és hogy az innováció azzal 
a kihívással szembesül, hogy hozzá kell járulnia a régi gazdaságról egy olyan újra 
történő áttéréshez, amely elsősorban a megújuló energiaforrásokon alapul, 
amelynek közlekedési rendszere hatékonyabban aknázza ki az intermodális 
kombinációk lehetőségeit, és amely újrafelhasznál és újrafeldolgoz;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 73
18. bekezdés

18. elismeri az innováció, valamint a személyek és áruk gyors és biztonságos mozgása 
közötti kapcsolatot, ami a regionális hatóságok szállítási infrastruktúra 
szolgáltatásában való közreműködését igényli, és felhívja a Bizottságot, a 
tagállamokat és a regionális hatóságokat a közúti és a szállítási infrastruktúrán belüli 
technikai és szervezeti innovációra, különösen a helyi és regionális szintű 
tömegközlekedés tekintetében;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 74
18. bekezdés

18. elismeri az innováció, valamint a személyek és áruk gyors és biztonságos mozgása 
közötti kapcsolatot, ami a regionális hatóságok szállítási infrastruktúra 
szolgáltatásában való közreműködését igényli, és felhívja a Bizottságot, a 
tagállamokat és a regionális és helyi hatóságokat a szállítási infrastruktúrán belüli 
technikai és szervezeti innovációra, különösen a helyi és regionális szintű 
tömegközlekedés tekintetében;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 75
19. bekezdés

19. üdvözli azt a tényt, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elkezdtek 
foglalkozni Európa energiaügyi problémáival, és felismerve azt, hogy az 
energiapolitika alapjában a nemzeti szférába tartozik és jelentős hatást gyakorol a 
gazdaságon belüli innovációra, sürgeti a tagállamokat e politika regionális 
vonatkozásainak vizsgálatára, beleértve a az energiával kapcsolatos oktatást is, aminek 
az energiafelhasználás racionalizálására irányuló fokozott erőfeszítéseket kell 
eredményeznie, valamint a geológiai adottságok és helyi energiaforrások 
kihasználásával a „tiszta energia” előállítását, illetve az intelligens 
energiafelhasználású építmények népszerűsítését; hangsúlyozza az innovatív 
fenntartható energiaellátás fejlődése és marketingje, illetve a regionális fejlődés 
közötti kapcsolatot; hangsúlyozza az e tekintetben a KKV-k által játszott szerepet;
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 76
A 19. és a 20. bekezdés közötti cím

Városi és vidéki területek (törlés)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 77
20. bekezdés

20. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot a régiókkal és a városokkal 
együttműködésben valódi területi kohéziós politika megvalósítására; úgy véli, hogy 
ennek célja a regionális gazdaságok innovációjának fejlesztése kell, hogy legyen,
ami növelni fogja a Közösség innovációs kapacitását;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 78
20. bekezdés

20. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot – az egyes területek strukturális hátrányokból
eredő elnéptelenedése elleni küzdelem érdekében – arra, hogy régiók közötti 
kiegyenlítő politikájukat az említett strukturális hátrányok kiküszöbölésének 
támogatásával és a helyi feltételek és eszközök optimális kihasználásával 
hatékonyabban folytassák, hogy (törlés) növeljék innovációs kapacitásukat, és valódi 
területi kohéziót érjenek el;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 79
20. bekezdés

20. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot – az egyes területek többek között gazdasági 
nélkülözésből eredő elnéptelenedése elleni küzdelem érdekében – arra, hogy régiók 
közötti kiegyenlítő politikájukat a helyi feltételek és eszközök optimális 
kihasználásával hatékonyabban folytassák, hogy előre lépjenek a valódi területi 
kohézió irányába, ami növelni fogja a Közösség innovációs kapacitását;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 80
20. bekezdés

20. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot – az egyes területek gazdasági nélkülözésből 
és munkanélküliségből eredő elnéptelenedése elleni küzdelem érdekében – arra, hogy 
régiók közötti kiegyenlítő politikájukat a helyi feltételek és eszközök optimális 
kihasználásával hatékonyabban folytassák, hogy előre lépjenek a valódi területi 
kohézió irányába, ami növelni fogja a Közösség innovációs kapacitását;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 81
21. bekezdés

21. felhívja a Bizottság, a tagállamok és regionális hatóságok figyelmét arra a tényre, 
hogy az innovációbarát környezet lehetővé tétele érdekében az emberek 
életkörülményeinek jónak kell lennie, ami a biztonság, egészségügyi ellátás és 
környezetvédelem megfelelő szintjének, a megfelelő lakáskörülményeknek, az 
oktatás, a kultúra és a szolgáltatások elérésének stb. biztosítását jelenti;

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 82
23. bekezdés

23. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a fenntartható regionális fejlesztéshez 
hozzájáruló, innovatív környezetbarát fellépés (öko-innováció) támogatására, 
különösen olyan általános feltételek kialakítására, amelyek útján a KKV-k jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak a regionális fejlesztéshez saját működési területükön 
meglévő ökoinnovációs potenciáljuk révén;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 83
23. bekezdés

23. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a fenntartható regionális fejlesztéshez 
hozzájáruló, innovatív környezetbarát fellépés (öko-innováció) támogatására a 2006 
júniusában elfogadott új fenntartható fejlődési stratégiának való megfelelés 
érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 84
24a. bekezdés (új)

24a. üdvözli az igen kisméretű vállalkozások és a háziipar számára a „Széles körű 
innovációs stratégia az Európai Unió számára” című dokumentumban nyújtott 
ösztönzést, sajnálja azonban, hogy ezek számára működési intézkedéseket nem 
javasoltak; ebből adódóan felhívja a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, 
hogy figyelembe veszik e vállalkozások sajátos jellegét és igényeiket a stratégia tíz 
prioritása között, és felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be a Parlament és a Tanács
számára egyedi programot az innováció tágabb értelemben vett fejlesztésére e 
vállalkozásokban, tevékenységi körüktől függetlenül;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 85
25. bekezdés

25. üdvözli a Bizottság által a tagállami szintű innovációs politikák értékelésére kifejtett 
eddigi munkát (pl. az európai innováció előrehaladásáról szóló jelentést) és felhívja az 
egyes régiók fejlettségi szintjének módszeres elemzésére a rendelkezésre álló 
legtárgyszerűbb innovációs mutatók felhasználásával; javasolja, hogy a vonatkozó 
elemzéseket és értékeléseket továbbítsák a kohézióról jelenleg készülő negyedik 
időszakos jelentésbe;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 86
25. bekezdés

25. üdvözli a Bizottság által a tagállami szintű innovációs politikák értékelésére kifejtett 
eddigi munkát (pl. az európai innováció előrehaladásáról szóló jelentést) és felhívja az 
egyes régiók módszeres elemzésére a rendelkezésre álló legtárgyszerűbb innovációs 
mutatók felhasználásával; javasolja, hogy a vonatkozó elemzéseket és értékeléseket és 
legjobb gyakorlatokat továbbítsák a kohézióról jelenleg készülő negyedik időszakos 
jelentésbe;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 87
28. bekezdés

28. felhívja a Bizottságot, hogy a végezze el a tagállamokkal, régióikkal, 
önkormányzataikkal és más érdekeltekkel együtt és partnerségben a közösségi 
stratégiai iránymutatások félidős felülvizsgálatát az EU innovációs politikája terén a 
régiókban elért előrehaladás értékelése céljából;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 88
28. bekezdés

28. felhívja a Bizottságot, hogy a végezze el a tagállamokkal, a régiókkal és a városokkal
együtt a kohéziós politika és a közösségi stratégiai iránymutatások félidős 
felülvizsgálatát az EU innovációs politikája terén a régiókban elért előrehaladás 
értékelése céljából;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 89
28. bekezdés

28. felhívja a Bizottságot, hogy a végezze el a tagállamokkal és a régiókkal együtt a 
közösségi stratégiai iránymutatások félidős felülvizsgálatát az EU innovációs 
politikája terén a régiókban elért előrehaladás értékelése céljából;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 90
28a. bekezdés (új)

28a. emlékezteti a Bizottságot és tagállamokat arra, hogy a negyedik kohéziós jelentésnek 
a kohéziós politika jövőbeli fejlesztését is kell szolgálnia; utal továbbá a 2007-ben 
létrehozandó EU-s területi napirendre; hangsúlyozza, hogy ez a szakpolitikai 
dokumentum új, előretekintő koncepciókat kíván kialakítani a területfejlesztés terén
(különösen a regionális és a városfejlesztés, a regionális klaszterek tekintetében a 
„kritikus tömeg” használata és a régiókra vonatkozó differenciált megközelítés 
terén), és a kultúrát a regionális fejlesztés támogatásaként használja; 

Or. nl
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 91
28b. bekezdés (új)

28b. hangsúlyozza, hogy ez a jelentés segít annak bemutatásában, hogy a városok és a 
régiók milyen érdekeltséggel bírnak a regionális fejlesztést és növekedést illetően; 
úgy véli, hogy e jelentésnek hozzá kell járulnia a tagállamok igényeiről készült éves 
jelentésről a lisszaboni stratégia keretében folytatott vitához; 

Or. nl


