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Tarkistus 1
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
Otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan uudelleenteollistamisesta 
kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi

kilpailukyvyn edistämisestä kestävän 
teollisuuden tukemiseksi

Or. fr

Tarkistus 2
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
29. marraskuuta 2012 antaman 
ehdotuksen yleisestä unionin 
ympäristöalan toimintaohjelmasta 
vuoteen 2020 ”Hyvä elämä maapallon 
resurssien rajoissa”,

Or. fr

Tarkistus 3
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 31. heinäkuuta 2012 
annetun komission tiedonannon 
rakennusalaa koskevasta 
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eurooppalaisesta strategiasta 
(COM(2012)0433),

Or. en

Tarkistus 4
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2011
päivätyn komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan ”Competitiveness of 
the European High End Industries” 
(SWD(2013)0286),

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2012 
päivätyn komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan ”Competitiveness of 
the European High End Industries” 
(SWD(2012)0286),

Or. en

Tarkistus 5
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2011
päivätyn komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan ”Competitiveness of 
the European High End Industries” 
(SWD(2013)0286),

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2012
päivätyn komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan ”Competitiveness of 
the European High End Industries” 
(SWD(2012)0286),

Or. fr

Tarkistus 6
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan 18 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2011
päivätyn komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan ”Competitiveness of 
the European High End Industries” 
(SWD(2013)0286),

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2012
päivätyn komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan ”Competitiveness of 
the European High End Industries” 
(SWD(2013)0286),

Or. en

Tarkistus 7
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission jatkotoimet 
pk-yrityksille suunnatun, EU:n sääntelyä 
koskevan Top 10 -kuulemisen johdosta 
(COM(2013)0446 final),

Or. en

Tarkistus 8
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2013 
annetun Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean lausunnon aiheesta 
”Rakennusalan ja rakennusalan yritysten 
kestävää kilpailukykyä koskeva strategia” 
(CCMI/107),

Or. en
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Tarkistus 9
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 6. kesäkuuta 2013 
annetun Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean lausunnon aiheesta 
”Työntekijöiden osallistuminen ja 
vaikutusmahdollisuudet hyvän 
yrityshallinnon perustekijänä ja vakaana 
väylänä ulos kriisistä” (2013/C 161/06),

Or. en

Tarkistus 10
Franck Proust, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 28 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 
antamansa päätöslauselman 
ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja 
ympäristönormeista kansainvälisissä 
kauppasopimuksissa1,

Or. fr

Tarkistus 11
Reinhard Bütikofer

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0434.
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2013 
antamansa päätöslauselman aiheesta 
”Osuuskuntien panos kriisin 
voittamisessa”1,

Or. en

Tarkistus 12
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 40 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 
antamansa päätöslauselman aiheesta 
”Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
– energian tulevaisuus”2,

Or. en

Tarkistus 13
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 40 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2012 
antamansa päätöslauselman liuskekaasun 
ja -öljyn teollisista, energia- ja muista 
näkökohdista3,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0301.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0088.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0444.
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Or. en

Tarkistus 14
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 40 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2012 
antamansa päätöslauselman liuskekaasun 
ja liuskeöljyn erottelun 
ympäristövaikutuksista1,

Or. en

Tarkistus 15
Josefa Andrés Barea

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
teollisuuspolitiikkaan liittyy voimakkaita 
yhteiskunnallisia näkökohtia, jotka 
vaikuttavat koko yhteiskuntaan;

Or. es

Tarkistus 16
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale (uusi)

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0443.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unionin teollisuus 
on ajautunut ennenkuulumattomaan 
kriisiin ja että siinä yhdistyy useita 
tekijöitä, jotka vaikuttavat haitallisesti sen 
kilpailukykyyn,

Or. fr

Tarkistus 17
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että teollisuuden 
energiakustannukset ja energiahintojen 
kasvava ero unionin ja muiden 
teollistuneiden valtioiden (erityisesti 
Yhdysvaltojen) välillä ovat entistä 
tärkeämmässä asemassa, mikäli nykyisten 
suuntauksien johdosta ei toteuteta 
asianmukaisia toimia,

Or. en

Tarkistus 18
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että tutkimukseen ja 
kehitykseen tarkoitettujen varojen määrän 
odotustenmukainen lisääminen edellyttää, 
että yksityiset yritykset voivat osoittaa niitä 
varten riittävästi varoja, joita ei käytetä 
rasitusta aiheuttavasta sääntelystä 
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johtuvien menojen kattamiseksi,

Or. en

Tarkistus 19
Josefa Andrés Barea

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että eurooppalaisen 
teollisuuspolitiikan yleisten edellytysten 
parantaminen edellyttää EU:n 
sisämarkkinoiden toteuttamista ja 
toimivuutta sosiaalisessa 
markkinataloudessa;

Or. es

Tarkistus 20
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 
olisi otettava oppia teollisuuden 
rakenneuudistusta koskevista 
menetelmistä, jotka ovat tuottaneet 
menestystä Euroopassa ja muissa 
maailman valtioissa,

Or. fr

Tarkistus 21
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan C kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa komission huomauttaneen, että 
EU:n teollisuudenalat voivat lisätä 
houkuttelevuuttaan johtuen 
maailmanlaajuisten palkkaerojen 
odotustenmukaisesta kaventamisesta,

Or. en

Tarkistus 22
Josefa Andrés Barea

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että on tarpeen taata 
EU:n energia-, ilmasto-, ympäristö-, 
teollisuus-, ja kauppapolitiikan 
johdonmukaisuus, jotta voidaan saavuttaa 
tasapaino ilmasto- ja ympäristöpolitiikan 
tavoitteiden ja RISE-strategian 
tavoitteiden välillä;

Or. es

Tarkistus 23
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan 
komission esittämät luvut ovat 
kunnianhimoisia mutta ehdollisia, koska 
ne riippuvat lukuisista tekijöistä, joita ei 
ole vielä määritetty asianmukaisesti,
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Or. fr

Tarkistus 24
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että unionin 
tärkeimpänä painopistealana on oltava 
tuotantovälineiden ja taitojen 
turvaaminen mahdollistaen samalla 
unionin maailmanlaajuisen kilpailukyvyn 
nopean palauttamisen,

Or. fr

Tarkistus 25
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että EU tarvitsee 
strategian talous- ja rahoituskriisistä 
selviytymiseen ja uuden talouden 
dynamiikan käynnistämiseen,

Or. en

Tarkistus 26
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Euroopan 
teollisuudella on merkittävä asema ja se 
on merkittävä osa kriisin ratkaisua,

Or. en

Tarkistus 27
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan 
teolliset kilpailijat ovat jo vuosia 
kehittäneet voimakkaita 
teollisuusstrategioita,

Or. en

Tarkistus 28
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että komissio pyrkii 
teollisuuspolitiikkaa koskevalla 
tiedonannollaan teollisuuspolitiikkaan, 
jolla valmistellaan teollisuuden 
käännettä,

Or. en
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Tarkistus 29
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että Euroopan 
yhteinen tulevaisuus teollisuuden 
sijaintipaikkana perustuu 
nykyaikaistamissuunnitelmaan, jolla 
vahvistetaan innovointikeskuksia ja 
poistetaan kehitysvajeet teollisesti ja 
rakenteellisesti heikoilta alueilta,

Or. en

Tarkistus 30
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että eurooppalaisessa 
teollisuuspolitiikassa on löydettävä oikea 
toimien yhdistelmä puiteympäristön 
parantamiseksi siten, että otetaan 
huomioon erilaiset kansalliset ja 
alueelliset (myös rajat ylittävät) 
taloudelliset ja sosiaaliset realiteetit ja 
olosuhteet; teollisuuspolitiikkaa on 
sovellettava markkinoilla, joilla 
hallitukset säätävät sääntelykehykset, 
mutta eivät puutu toimintaan suoraan 
valitakseen voittajia,

Or. en
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Tarkistus 31
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 
luotonsaantirajoitukset vähentävät 
investointeja sekä haittaavat innovointia 
ja uusien tehokkaiden teknologioiden 
käyttöönottoa; eurooppalainen 
teollisuuspolitiikka tarvitsee siis vankan 
rahoitusrakenteen, jolla edistetään 
investointeja,

Or. en

Tarkistus 32
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että eteläisen 
Euroopan rahoitusolosuhteet ovat 
tiukemmat ja edellyttävät räätälöityjä 
rahoitusratkaisuja,

Or. en

Tarkistus 33
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale (uusi)



PE516.804v01-00 16/94 AM\1000727FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että EU:ssa tarvitaan 
sellaista teollisuuspoliittista 
lähestymistapaa, jossa yhdistetään 
toisiinsa kilpailukyky, kestävyys ja 
ihmisarvoinen työ, jotta suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan 
vastata,

Or. en

Tarkistus 34
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että työn tuottavuus on 
kasvanut viime vuosikymmeninä paljon 
nopeammin kuin resurssien tuottavuus ja 
että arvioiden mukaan työkustannusten 
osuus on alle 20 prosenttia tuotteesta ja 
resurssikustannusten osuus 40 prosenttia,

Or. en

Tarkistus 35
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että globaalit haasteet 
edellyttävät ehdottomasti sitä, että 
energian ja resurssien tehokas käyttö 
muodostaa unionin teollisuuden 
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uudistamisen perustan, jos tarkoituksena 
on säilyttää unionin teollisuuden 
kilpailukyky jatkossakin,

Or. en

Tarkistus 36
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionissa tarvitaan kunnianhimoista, 
ekotehokasta ja vihreää 
teollisuusstrategiaa uuden 
tuotantokapasiteetin luomiseksi sekä 
ammattitaitoa vaativien ja 
hyväpalkkaisten työpaikkojen luomiseksi,

Or. en

Tarkistus 37
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että jo pelkästään 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian alalla voitaisiin luoda 
5 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 
mennessä,

Or. en
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Tarkistus 38
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionissa on myös valtavat 
innovointivalmiudet, kun kuusi EU:n 
jäsenvaltiota kuuluu maailman 
50 innovatiivisimman valtion kymmenen 
parhaan joukkoon,

Or. en

Tarkistus 39
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että 
teollisuuspolitiikka on monialainen seikka 
ja että tämän vuoksi komission on 
selkeästi yhdennettävä 
teollisuuspolitiikkansa Eurooppa 2020 
-strategiaan, siirtymistä vähähiiliseen 
talouteen vuoteen 2050 mennessä 
koskevaan etenemissuunnitelmaan, 
SET-suunnitelman teollisuusaloitteisiin 
sekä etenemissuunnitelmaan kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa sisältyvään 
näkemykseen,

Or. en

Tarkistus 40
Reinhard Bütikofer
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että Euroopan 
teollisuuspolitiikka edellyttää vahvaa 
työvoimaa, mutta vain noin seitsemän 
prosenttia heikosti koulutetusta 
työvoimasta on saanut lainkaan 
koulutusta,

Or. en

Tarkistus 41
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

”Teollisuuden renessanssi kestävää 
Eurooppaa varten” (RISE-strategia): 
periaatteet, tavoitteet ja hallinto

Euroopan  uudelleenteollistamisen 
toimenpiteet kilpailukyvyn ja kestävyyden 
edistämiseksi

Or. sl

Tarkistus 42
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

”Teollisuuden renessanssi kestävää 
Eurooppaa varten” (RISE-strategia): 
periaatteet, tavoitteet ja hallinto

”Strategia kestävää teollisuutta varten 
Euroopassa”: periaatteet, tavoitteet ja 
hallinto

Or. fr
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Tarkistus 43
Konrad Szymański, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

”Teollisuuden renessanssi kestävää
Eurooppaa varten” (RISE-strategia): 
periaatteet, tavoitteet ja hallinto

”Teollisuuden renessanssi vahvaa
Eurooppaa varten” (RISE-strategia): 
periaatteet, tavoitteet, koordinointi ja 
hallinto

Or. en

Tarkistus 44
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on tyytyväinen komission 
teollisuuspolitiikan painotukseen;

1. on tyytyväinen komission 
teollisuuspolitiikan painotukseen, sillä se 
on erittäin tärkeä talouden kehityksen ja 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa, että 
vain siten voidaan ratkaista Euroopan 
työttömyysongelma ja varmistaa vauraus 
ja kasvu kestävästi pitkällä aikavälillä; 
korostaa lisäksi jalostusteollisuuden 
keskeistä merkitystä Euroopan unionin 
kestävän kasvun ja työllisyyden kannalta 
ja painottaa johtavien yritysten kytköksiä 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin;

Or. de

Tarkistus 45
Konrad Szymański, Herbert Reul
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on tyytyväinen komission 
teollisuuspolitiikan painotukseen;

1. on tyytyväinen komission 
teollisuuspolitiikan painotukseen; korostaa 
painokkaasti, että kaikessa EU:n 
tulevassa teollisuuspolitiikassa on 
tarkasteltava sen talouden suhteellisia 
heikkouksia, jotka johtuvat ensisijaisesti 
korkeista energiahinnoista ja yrityksiin, 
kuten erityisesti pk-yrityksiin, 
kohdistuvasta liiallisista rasitteista;

Or. en

Tarkistus 46
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on tyytyväinen komission 
teollisuuspolitiikan painotukseen;

1. on tyytyväinen komission 
teollisuuspolitiikan painotukseen ja 
kannattaa voimakkaasti tavoitetta, jonka 
mukaan teollisuuden osuutta tuotannosta 
on korotettava 20 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 47
Robert Goebbels

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on tyytyväinen komission 
teollisuuspolitiikan painotukseen;

1. on tyytyväinen siihen, että komissio 
painottaa vihdoin teollisuuspolitiikkaa;
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Or. fr

Tarkistus 48
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota tekemään 
tutkimuksen johtoyritysten (leading 
competence units) 
kerrannaisvaikutuksista suhteessa niiden 
kokonaistaloudellisiin tuotanto-, lisäarvo-
ja työllisyysverkostoihin; katsoo, että 
johtoyritykset eivät välttämättä määrity 
kokonsa perusteella, vaan täyttävät useita 
kriteerejä, joita ovat esimerkiksi 
kansainvälinen suuntautuminen, tietty 
vähimmäisosuus kotimaan ja 
maailmanmarkkinoista, intensiivinen 
t&k-toiminta sekä yhteistyö suuren 
yritysverkoston kanssa; katsoo, että 
tällaisella tutkimuksella voitaisiin tuoda 
esiin varsinkin teollisuusyritysten ja pk-
yritysten kytköksiä ja kumota siten 
joitakin jalostusteollisuuden perustaa 
koskevia stereotypioita;

Or. de

Tarkistus 49
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että teollisuuden merkitys 
on EU:n työllisyyden kannalta yhä 
valtava; toteaa, että lähes 75 prosenttia 
Euroopan viennistä muodostuu 
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teollisuustuotteista; painottaa, että 
teollisuus luo joka neljännen työpaikan, 
tarjoaa työtä noin 34 miljoonalle ihmiselle 
ja vastaa 80 prosentista tutkimus- ja 
kehittämismenoista, ja lisäksi jokainen 
teollisuuden työpaikka luo kaksi muuta 
työpaikkaa siihen liittyvillä alihankinta-
ja palvelualoilla;

Or. de

Tarkistus 50
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että merkittävä osa 
Euroopan talouden arvosta saadaan 
teollisuudesta ja että se tarjoaa 
merkittävästi työpaikkoja 
valmistusteollisuuden ja palveluiden 
alalla; korostaa tässä yhteydessä 
teollisuuden merkitystä 
talousmallillemme;

Or. nl

Tarkistus 51
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pitää valitettavana, että komission 
ehdotuksessa ei ole palkkojen polkemisen 
ja sosiaalisen polkumyynnin torjumista, 
työntekijöiden osallistumista ja 
rakenneuudistusta koskevia toimenpiteitä;
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Or. de

Tarkistus 52
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä, että komissio 
kiinnittää huomiota tuottajiin, erityisesti 
teollisuuden alalla, eikä ainoastaan 
kuluttajiin;

Or. fr

Tarkistus 53
Zbigniew Ziobro

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu 
myös vähähiilinen nykyaikaistaminen; 
uskoo, että RISE-strategialla luodaan 
uusia markkinoita ja uusia 
liiketoimintamalleja sekä uusia luovia 
yrittäjiä, uusia työpaikkoja ja 
ihmisarvoista työtä, mistä seuraa teollinen 
uudistus, johon sisältyy taloudellista 
dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

Poistetaan.
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Or. pl

Tarkistus 54
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu 
myös vähähiilinen nykyaikaistaminen; 
uskoo, että RISE-strategialla luodaan 
uusia markkinoita ja uusia 
liiketoimintamalleja sekä uusia luovia 
yrittäjiä, uusia työpaikkoja ja ihmisarvoista 
työtä, mistä seuraa teollinen uudistus, 
johon sisältyy taloudellista dynaamisuutta, 
luottamusta ja kilpailukykyä; uskoo, että 
energia- ja resurssitehokkuus ovat tämän 
strategian keskeiset pilarit;

2. painottaa, että Euroopan unionin 
teollinen vahvuus perustuu strategiaan, 
jossa tähdätään teknologisten, 
rahoituksellisten, liiketoiminnallisten, 
ympäristöalaan liittyvien ja 
yhteiskunnallisten innovaatioiden avulla 
kohti kolmatta teollista vallankumousta; 
uskoo, että tällä strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

Or. fr

Tarkistus 55
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
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liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu 
myös vähähiilinen nykyaikaistaminen; 
uskoo, että RISE-strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla koko teollisuuden 
vahvistamiseen; uskoo, että RISE-
strategialla luodaan uusia markkinoita ja 
uusia liiketoimintamalleja sekä uusia 
luovia yrittäjiä, uusia työpaikkoja ja 
ihmisarvoista työtä, mistä seuraa teollinen 
uudistus, johon sisältyy taloudellista 
dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että tutkimus- ja 
kehitystoiminta, koulutus, avoimet tavara-
, palvelu- ja raaka-ainemarkkinat, 
kevyesti säännellyt yhdentyneet 
sisämarkkinat, toimivat 
pääomamarkkinat, moderni 
infrastruktuuri ja energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

Or. de

Tarkistus 56
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu 
myös vähähiilinen nykyaikaistaminen; 
uskoo, että RISE-strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta 
ja kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 

2. painottaa, että Euroopan teollinen rooli 
ja merkitys perustuu tulevaisuudessa 
RISE-strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti 
uudelleenteollistamista, johon kuluu myös 
tehokkuuteen tähtäävä
nykyaikaistaminen; uskoo, että 
asianmukaisella RISE-strategialla 
vaikutetaan kestävään tullipolitiikkaan ja 
luodaan uusia uusien innovatiivisten 
tuotteiden ja palveluiden markkinoita ja 
uusia liiketoimintamalleja sekä uusia 
luovia yrityksiä, uusia työpaikkoja ja 
ihmisarvoista työtä; uskoo, että tehokas 
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keskeiset pilarit; energian ja resurssien käyttö sekä tehokas 
työn järjestely ovat kilpailustrategian 
keskeisimmät pilarit;

Or. pl

Tarkistus 57
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu myös
vähähiilinen nykyaikaistaminen; uskoo, 
että RISE-strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu myös
nykyaikaistaminen; uskoo, että RISE-
strategialla voidaan luoda uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että tärkeimpänä 
painopistealana on tuotantovälineiden ja 
taitojen turvaaminen ja että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

Or. fr

Tarkistus 58
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu myös 
vähähiilinen nykyaikaistaminen; uskoo, 
että RISE-strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu myös 
vähähiilinen nykyaikaistaminen; uskoo, 
että RISE-strategialla ja säilyttämällä 
perinteiset teollisuudenalat luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energian ja 
raaka-aineiden saatavuus kilpailukykyisin 
hinnoin sekä energia- ja resurssitehokkuus 
ovat tämän strategian keskeiset pilarit;

Or. de

Tarkistus 59
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu
myös vähähiilinen nykyaikaistaminen; 
uskoo, että RISE-strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
vahvaa Eurooppaa varten), jossa tähdätään 
teknologisiin ja liiketoiminnallisiin 
innovaatioihin, mihin kuluu myös 
vähähiilinen nykyaikaistaminen ja 
vastaaminen kärjistyviin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin; toivoo 
painokkaasti, että RISE-strategialla 
luodaan uusia markkinoita sekä uusia 
luovia yrittäjiä, uusia työpaikkoja ja 
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työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

ihmisarvoista työtä, mistä seuraa teollinen 
uudistus, johon sisältyy taloudellista 
dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

Or. en

Tarkistus 60
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu myös 
vähähiilinen nykyaikaistaminen; uskoo, 
että RISE-strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu Euroopan 
uudelleenteollistamisen toimenpiteisiin,
joissa tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu myös 
vähähiilinen nykyaikaistaminen; uskoo, 
että RISE-strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

Or. sl

Tarkistus 61
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu 
myös vähähiilinen nykyaikaistaminen; 
uskoo, että RISE-strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta; uskoo, että RISE-
strategialla luodaan uusia markkinoita ja 
uusia liiketoimintamalleja sekä uusia 
luovia yrittäjiä, uusia työpaikkoja ja 
ihmisarvoista työtä, mistä seuraa teollinen 
uudistus, johon sisältyy taloudellista 
dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

Or. de

Tarkistus 62
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu myös 
vähähiilinen nykyaikaistaminen; uskoo, 
että RISE-strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu myös 
vähähiilinen nykyaikaistaminen; uskoo,
että RISE-strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
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seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit; toteaa, että luotettava 
tulevaisuuteen suuntautunut 
liikenneinfrastruktuuri, energian 
tuotanto- ja jakeluinfrastruktuuri sekä 
televiestintäinfrastruktuuri ovat myös 
hyvin tärkeässä asemassa;

Or. en

Tarkistus 63
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu myös 
vähähiilinen nykyaikaistaminen; uskoo, 
että RISE-strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu myös 
vähähiilinen nykyaikaistaminen; uskoo, 
että RISE-strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energian 
hallinta ja luonnollisten, inhimillisten ja 
rahoituksellisten resurssien tehokkuus
ovat tämän strategian keskeiset pilarit;

Or. fr
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Tarkistus 64
Josefa Andrés Barea

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu myös 
vähähiilinen nykyaikaistaminen; uskoo, 
että RISE-strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että energia- ja 
resurssitehokkuus ovat tämän strategian 
keskeiset pilarit;

2. painottaa, että Euroopan teollinen 
vahvuus perustuu tulevaisuudessa RISE-
strategiaan (teollisuuden renessanssi 
kestävää Eurooppaa varten), jossa 
tähdätään teknologisten, 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten 
innovaatioiden avulla kohti kolmatta 
teollista vallankumousta, johon kuluu myös 
vähähiilinen nykyaikaistaminen; uskoo, 
että RISE-strategialla luodaan uusia 
markkinoita ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä uusia luovia yrittäjiä, uusia 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, mistä 
seuraa teollinen uudistus, johon sisältyy 
taloudellista dynaamisuutta, luottamusta ja 
kilpailukykyä; uskoo, että innovointi ja 
energia- ja resurssitehokkuus ovat tämän 
strategian keskeiset pilarit;

Or. es

Tarkistus 65
Robert Goebbels

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. toteaa, että unionin teollisuuden 
osuus unionin yhteisestä BKT:stä on 
laskenut 15 vuodessa 20:stä 
15 prosenttiin;

Or. fr
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Tarkistus 66
Robert Goebbels

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. toteaa, että unionin terästeollisuuden 
kapasiteettia hyödynnetään vain 
50-prosenttisesti ja että unionin teräksen 
tuotanto on vähentynyt 25 prosenttia 
vuodesta 2008 alkaen;

Or. fr

Tarkistus 67
Robert Goebbels

Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. toteaa, että unionin autoteollisuus, 
joka valmisti 16 miljoonaa autoa 
vuonna 2007, ei pysty valmistamaan 12:ta 
miljoonaa autoa vuonna 2013;

Or. fr

Tarkistus 68
Robert Goebbels

Päätöslauselmaesitys
2 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 d. toteaa, että kriisin puhkeamisen 
jälkeen noin 5 500:ssa unionin 
teollisuuden alan yrityksessä on toteutettu 
”rakenneuudistus”, jonka seurauksena 
on poistettu lähes 
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2,7 miljoonaa työpaikkaa;

Or. fr

Tarkistus 69
Robert Goebbels

Päätöslauselmaesitys
2 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 e. toteaa, että unionin teollisuuden 
kilpailukyky joutuu kärsimään liian 
korkeista energiahinnoista ja että 
komission mukaan teollisuussähkön hinta 
on 21 prosenttia korkeampi kuin 
Yhdysvalloissa ja 197 prosenttia 
korkeampi kuin Kiinassa;

Or. fr

Tarkistus 70
Robert Goebbels

Päätöslauselmaesitys
2 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 f. toteaa, että puheenjohtaja Barroson 
mukaan maakaasun hinta laski 
66 prosenttia Yhdysvalloissa ja nousi 
35 prosenttia Euroopan unionissa 
vuosina 2005–2012;

Or. fr

Tarkistus 71
Robert Goebbels
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Päätöslauselmaesitys
2 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 g. toteaa, että Euroopan unioni on 
jäänyt yksin päästökiintiöjärjestelmineen 
ja että niiden valtioiden määrä, jotka 
kuuluvat edelleen Kioton pöytäkirjaan, on 
vähentynyt: siihen kuuluu EU:n 
jäsenvaltioiden lisäksi puolisen tusinaa 
valtiota, joiden osuus ei ole edes 
15:tä prosenttia koko maailman 
hiilidioksidipäästöistä, Euroopan unioni 
mukaan luettuna;

Or. fr

Tarkistus 72
Robert Goebbels

Päätöslauselmaesitys
2 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 h. toteaa, että unionin teollisuutta 
rasittavat ympäristömaksut johtavat 
entistä useammin siihen, että unionin 
teolliset toimijat investoivat Euroopan 
unionin ulkopuolelle;

Or. fr

Tarkistus 73
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
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markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava kestävään 
näkemykseen;

markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 74
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen 
sekä ympäristötietoisen 
maailmantalouden (Ordnungspolitik) 
periaatteiden mukaisesti; toteaa, että 
Euroopan tulevan teollisen kilpailukyvyn
on perustuttava kestävään näkemykseen;

3. katsoo, että RISE-strategiaa on 
kehitettävä yrittäjyyden, reilun kilpailun, 
markkinatalouden ja 
ympäristötietoisuuden periaatteiden 
mukaisesti; toteaa, että Euroopan tulevaa 
teollista kilpailukykyä on täydennettävä 
kestävällä näkemyksellä;

Or. en

Tarkistus 75
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen 
sekä ympäristötietoisen 
maailmantalouden (Ordnungspolitik) 

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen, jonka olisi 
noudatettava reilun kilpailun periaatteita 
ja jonka tavoitteena on oltava 
tasapainoinen, kilpailukykyinen ja 
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periaatteiden mukaisesti; toteaa, että 
Euroopan tulevan teollisen kilpailukyvyn 
on perustuttava kestävään näkemykseen;

ympäristön huomioon ottava politiikka;  
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava 
innovatiiviseen ja kestävään näkemykseen;

Or. de

Tarkistus 76
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden 
mukaisesti; toteaa, että Euroopan tulevan 
teollisen kilpailukyvyn on perustuttava 
kestävään näkemykseen;

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen, kierrätykseen 
perustuvaan ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristöasiat huomioon ottavan 
rahoituspolitiikan periaatteiden 
mukaisesti; toteaa, että Euroopan tulevan 
teollisen kilpailukyvyn on perustuttava 
näkemykseen, joka on yhtenevä unionin 
poliittisten toimien kanssa, joita 
toteutetaan terveellisten elämäntapojen, 
parempien työolojen, ympäristön tilan –
mukaan lukien veden ja ilman laatu, 
maaperä, biologinen monimuotoisuus –
sekä ilmastonmuutokseen mukautumisen 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 77
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että RISE-strategia on 3. katsoo, että RISE-strategia on 
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sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen
kilpailukyvyn on perustuttava kestävään
näkemykseen;

sisällytettävä markkinatalouteen reilun 
kilpailun, ulkoisten kustannusten 
sisällyttämisen sekä ympäristötietoisen 
maailmantalouden (Ordnungspolitik) 
periaatteiden mukaisesti; toteaa, että 
Euroopan tulevan teollisen politiikan on 
perustuttava innovaatiota ja kilpailukykyä 
koskevaan näkemykseen
tuotantovälineiden ja taitojen 
turvaamiseksi ja kehittämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 78
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen
sekä ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava kestävään 
näkemykseen;

3. katsoo, että tämä teollinen strategia on 
sisällytettävä ekologisiin markkinoihin 
perustuvaan sosiaaliseen talouteen reilun 
kilpailun sekä yhteiskunta- ja 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan unionissa tulevan
teollisen kilpailukyvyn on perustuttava 
kestävään näkemykseen;

Or. fr

Tarkistus 79
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 

3. katsoo, että toimenpiteet on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
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ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava kestävään 
näkemykseen;

ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava kestävään 
näkemykseen;

Or. sl

Tarkistus 80
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava kestävään 
näkemykseen;

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun – joka 
ilmenee molemminpuolista tunnustamista 
koskevien normien ja menettelyjen 
vastavuoroisuutena – ulkoisten 
kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava kasvua 
koskevaan näkemykseen ja kestävään 
näkemykseen;

Or. fr

Tarkistus 81
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
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ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava kestävään 
näkemykseen;

ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava kestävään 
näkemykseen, Euroopan sosiaaliseen 
malliin, yhteiskunnallisiin arvoihin ja 
institutionaaliseen infrastruktuuriin, 
luoden asianmukaisen ympäristön 
korkeaa lisäarvoa tuottavan taloudellisen 
toiminnan kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 82
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava kestävään 
näkemykseen;

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava samalla 
kertaa kestävään näkemykseen ja 
avoimuutta koskevaan näkemykseen, 
myös hankintaketjujen kohdalla;

Or. fr

Tarkistus 83
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta



AM\1000727FI.doc 41/94 PE516.804v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava kestävään 
näkemykseen;

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava kestävään 
näkemykseen; toteaa, että teollisuus ja 
yritykset ovat keskeisessä asemassa 
kestävyyden edistäjinä;

Or. en

Tarkistus 84
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava kestävään 
näkemykseen;

3. katsoo, että RISE-strategia on 
sisällytettävä ekologiseen ja sosiaaliseen 
markkinatalouteen reilun kilpailun, 
ulkoisten kustannusten sisällyttämisen sekä 
ympäristötietoisen maailmantalouden 
(Ordnungspolitik) periaatteiden mukaisesti; 
toteaa, että Euroopan tulevan teollisen 
kilpailukyvyn on perustuttava kestävään ja 
avoimeen näkemykseen, myös sektorien 
hankintaketjujen kohdalla;

Or. en

Tarkistus 85
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmaa, 
jotta turvataan tuotantovälineet ja taidot 
kiireellisiin haasteisiin (tuotannon 
ylikapasiteetti, rakenneuudistukset, 
vilpillinen kilpailu) vastaamiseksi 
joillakin aloilla ja selkeisiin tavoitteisiin, 
indikaattoreihin, elinkaareen ja 
kierrätystalouteen perustuvaan 
lähestymistapaan pohjaavaa pitkän 
ajanjakson kehystä, jossa investoinnit 
ohjataan luovuuteen, taitoihin, innovointiin 
sekä kestävään teknologiaan ja jossa 
edistetään Euroopan teollisen pohjan 
nykyaikaistamista arvoketjusta tietoisella 
politiikalla, joka asettaa etusijalle 
tuotantoketjun säilyttämisen Euroopassa, 
käsittäen myös perusteollisuuden;

Or. fr

Tarkistus 86
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, elinkaareen ja 
kierrätystalouteen perustuvaan 
lähestymistapaan pohjaavaa pitkän 
ajanjakson kehystä, jossa investoinnit 
ohjataan luovuuteen, taitoihin, innovointiin 
sekä kestävään teknologiaan ja jossa 
edistetään Euroopan teollisen pohjan 
nykyaikaistamista arvoketjusta tietoisella 
politiikalla, joka käsittää kaiken kokoiset 
yritykset pienistä ja keskisuurista 
yrityksistä suuriin konserneihin; tämä 
nykyaikaistaminen perustuu sekä 
avainasemassa oleviin että uusiin 



AM\1000727FI.doc 43/94 PE516.804v01-00

FI

teollisuudenaloihin;

Or. de

Tarkistus 87
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

4. painottaa, että toimenpiteet edellyttävät
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson yksinkertaista ja 
tukevaa kehystä, jossa investoinnit 
ohjataan luovuuteen, taitoihin, innovointiin 
sekä kestävään teknologiaan ja jossa 
edistetään Euroopan teollisen pohjan 
nykyaikaistamista arvoketjusta tietoisella 
politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden; tällaisen kehyksen on 
tähdättävä kasvuun kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti virkavaltaa 
laajentamatta;

Or. sl

Tarkistus 88
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeään ja vakaaseen tavoitteeseen
pohjaavaa ja tieteellisesti perusteltuun 
indikaattorijärjestelmään tukeutuvaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
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innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

Or. de

Tarkistus 89
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeyteen perustuvaan lähestymistapaan 
pohjaavaa pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit on mahdollista ohjata
luovuuteen, taitoihin, innovointiin sekä 
kestävään teknologiaan ja jossa edistetään 
Euroopan teollisen pohjan 
nykyaikaistamista arvoketjusta tietoisella 
ja myös perusteollisuuden 
asianmukaisesti huomioon ottavalla 
politiikalla;

Or. en

Tarkistus 90
Josefa Andrés Barea

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
etenemissuunnitelmaa ja määräaikoja, 
jotka pohjaavat selkeisiin tavoitteisiin, 
indikaattoreihin, elinkaareen ja 
kierrätystalouteen perustuvaan 
lähestymistapaan, joissa investoinnit 
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innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

ohjataan luovuuteen, taitoihin, innovointiin 
sekä kestävään teknologiaan ja joissa
edistetään Euroopan teollisen pohjan 
nykyaikaistamista arvoketjusta tietoisella 
politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

Or. es

Tarkistus 91
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

4. painottaa, että tämä teollinen strategia 
edellyttää selkeisiin tavoitteisiin, 
indikaattoreihin, elinkaareen ja talouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

Or. fr

Tarkistus 92
Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
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investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden; katsoo, että on tarpeen 
vahvistaa EU:n tietopohjaa, vähentää 
hajanaisuutta edistämällä 
huippuosaamista tieteen ja koulutuksen 
aloilla, luoda olosuhteet, joissa hyvät ideat 
voidaan muuttaa markkinakelpoisiksi 
tuotteiksi, parantaa innovatiivisten 
yritysten rahoituksen saatavuutta, luoda 
innovointia tukeva toimintaympäristö ja 
poistaa sosiaalinen ja maantieteellinen 
epätasa-arvo tekemällä innovoinnin etuja 
tunnetuiksi koko Euroopassa; 

Or. pt

Tarkistus 93
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
alihankkijoina toimivat käsiteollisuuden 
alan pk-yritykset ja mikroyritykset;

Or. fr
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Tarkistus 94
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
vakaata ja turvallista pitkän ajanjakson 
kehystä, jossa investoinnit ohjataan 
luovuuteen, taitoihin, innovointiin sekä 
kestävään teknologiaan ja jossa edistetään 
Euroopan teollisen pohjan 
nykyaikaistamista arvoketjusta tietoisella 
politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden ja tarjoaa kannustimia 
investoinnille;

Or. en

Tarkistus 95
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista, kestävyyttä ja 
kilpailukykyä arvoketjusta tietoisella 
politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

Or. ro
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Tarkistus 96
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä kestävään teknologiaan 
ja jossa edistetään Euroopan teollisen 
pohjan nykyaikaistamista arvoketjusta 
tietoisella politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

4. painottaa, että RISE-strategia edellyttää 
selkeisiin tavoitteisiin, indikaattoreihin, 
elinkaareen ja kierrätystalouteen 
perustuvaan lähestymistapaan pohjaavaa 
pitkän ajanjakson kehystä, jossa 
investoinnit ohjataan luovuuteen, taitoihin, 
innovointiin sekä uuteen teknologiaan ja 
jossa edistetään Euroopan teollisen pohjan 
nykyaikaistamista arvoketjusta tietoisella 
politiikalla, joka käsittää myös 
perusteollisuuden;

Or. de

Tarkistus 97
Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että Euroopan unionin on 
teollisuuspolitiikkansa kehittämiseksi 
tehtävä poliittisia valintoja ja keskitettävä 
toimensa strategisiin aloihin, jotta 
vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin 
perustuen eurooppalaisiin taitoihin; 
kannustaa näin ollen Euroopan 
komissiota laatimaan strategisen 
toimintasuunnitelman unionin 
biotieteiden alaa varten, kuten 
tiedonannossa COM(2012)0582 final 
todetaan;

Or. fr
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Tarkistus 98
Josefa Andrés Barea

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että teollisuuspolitiikan 
kehittämiseksi EU:n on tehtävä poliittisia 
päätöksiä ja keskityttävä strategisiin 
toimialoihin, joilla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin haasteisiin;

Or. es

Tarkistus 99
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa, että teollisuuspolitiikassa on 
tarkasteltava Eurooppa 2020 -strategiassa 
esitettyjä mittavia yhteiskunnallisia 
haasteita, ja se on yhdennettävä tehokkaasti 
EU-ohjausjakson menettelyihin;

5. tunnustaa, että teollisuuspolitiikassa on 
tarkasteltava Eurooppa 2020 -strategiassa 
ja tavoitteissa, mukaan lukien energiaa, 
resursseja ja ilmastoa koskevat tulevat 
tavoitteet, esitettyjä mittavia 
yhteiskunnallisia haasteita, ja se on 
yhdennettävä tehokkaasti EU-ohjausjakson 
menettelyihin ja kansallisiin 
uudistusohjelmiin, jotta edistetään 
investointia ja luodaan asianmukaisia 
työpaikkoja erityisesti nuorille;

Or. en

Tarkistus 100
Jean-Pierre Audy
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa, että teollisuuspolitiikassa on 
tarkasteltava Eurooppa 2020 -strategiassa 
esitettyjä mittavia yhteiskunnallisia 
haasteita, ja se on yhdennettävä tehokkaasti 
EU-ohjausjakson menettelyihin;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 101
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa, että teollisuuspolitiikassa on 
tarkasteltava Eurooppa 2020 -strategiassa 
esitettyjä mittavia yhteiskunnallisia 
haasteita, ja se on yhdennettävä tehokkaasti 
EU-ohjausjakson menettelyihin;

5. tunnustaa, että teollisuuspolitiikassa on 
tarkasteltava Eurooppa 2020 -strategiassa 
ja seitsemännessä ympäristöä koskevassa 
toimintaohjelmassa esitettyjä mittavia 
yhteiskunnallisia ja ympäristöalaan 
liittyviä haasteita, ja se on yhdennettävä 
tehokkaasti EU-ohjausjakson 
menettelyihin;

Or. fr

Tarkistus 102
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa, että teollisuuspolitiikassa on 
tarkasteltava Eurooppa 2020 -strategiassa 
esitettyjä mittavia yhteiskunnallisia 
haasteita, ja se on yhdennettävä tehokkaasti 

5. korostaa, että teollisuuspolitiikalla 
liitetään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 
kaikki politiikanalat, joilla on vaikutusta 
teollisuuteen; tunnustaa, että 
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EU-ohjausjakson menettelyihin; teollisuuspolitiikassa on tarkasteltava 
Eurooppa 2020 -strategiassa esitettyjä 
mittavia yhteiskunnallisia haasteita, ja se 
on yhdennettävä tehokkaasti EU-
ohjausjakson menettelyihin;

Or. nl

Tarkistus 103
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa, että teollisuuspolitiikassa on 
tarkasteltava Eurooppa 2020 -strategiassa 
esitettyjä mittavia yhteiskunnallisia 
haasteita, ja se on yhdennettävä tehokkaasti 
EU-ohjausjakson menettelyihin;

5. tunnustaa, että teollisuuspolitiikassa on 
tarkasteltava Eurooppa 2020 -strategiassa 
esitettyjä mittavia yhteiskunnallisia 
haasteita, ja se on yhdennettävä tehokkaasti 
EU-ohjausjakson menettelyihin, jotta 
taataan tarvittavat edellytykset 
investointien ja työpaikkojen luomiselle 
etenkin nuoria varten;

Or. de

Tarkistus 104
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tunnustaa, että teollisuuspolitiikassa on 
tarkasteltava Eurooppa 2020 -strategiassa 
esitettyjä mittavia yhteiskunnallisia 
haasteita, ja se on yhdennettävä tehokkaasti 
EU-ohjausjakson menettelyihin;

5. tunnustaa, että teollisuuspolitiikassa on 
tarkasteltava Eurooppa 2020 -strategiassa
esitettyjä mittavia yhteiskunnallisia 
haasteita, ja se on yhdennettävä tehokkaasti 
EU-ohjausjakson menettelyihin ja 
jäsenvaltioiden kansallisiin 
uudistusohjelmiin;

Or. en
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Tarkistus 105
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota parantamaan 
tiedotustoimia, jotka liittyvät sen 
teollisuuspoliittisiin sitoumuksiin, jotta 
palautetaan investoijien, työntekijöiden ja 
kansalaisten luottamus unionin toimiin;

Or. fr

Tarkistus 106
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että RISE-strategialla on oltava 
kunnianhimoiset ja realistiset teolliset 
tavoitteet; panee merkille, että 20 prosentin 
yleistavoite edellyttäisi 400 000 uuden 
teollisuuden työpaikan luomista vuosittain; 
ehdottaa, että 20 prosentin tavoite 
katsottaisiin EU:n 20-20-20-tavoitteiden 
mukaiseksi suuntaa-antavaksi 
tavoitteeksi;

6. katsoo, että RISE-strategialla on oltava 
kunnianhimoiset ja realistiset teolliset 
tavoitteet; panee merkille, että yleistavoite,
toisin sanoen vähintään 20 prosentin 
työllisyys edellyttäisi vähintään 
400 000 uuden teollisuuden työpaikan 
luomista vuosittain; ehdottaa, että 
yksityisten, osuuskuntien, sosiaalisten ja 
valtion aineelliseen tuotantoon tekemien 
sijoitusten tavoitteena olisi 30 prosentin 
työllisyysasteen saavuttaminen 
teollisuudessa vuoteen 2030 mennessä;

Or. pl

Tarkistus 107
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että RISE-strategialla on oltava 
kunnianhimoiset ja realistiset teolliset 
tavoitteet; panee merkille, että 20 prosentin 
yleistavoite edellyttäisi 400 000 uuden 
teollisuuden työpaikan luomista vuosittain; 
ehdottaa, että 20 prosentin tavoite 
katsottaisiin EU:n 20-20-20-tavoitteiden 
mukaiseksi suuntaa-antavaksi 
tavoitteeksi;

6. katsoo, että RISE-strategialla on oltava 
kunnianhimoiset ja realistiset teolliset 
tavoitteet; panee merkille, että 20 prosentin 
yleistavoite edellyttäisi 400 000 uuden 
teollisuuden työpaikan luomista vuosittain; 
varoittaa, että energia- ja ilmastoalan 
20-20-20-tavoitteita ei saisi asettaa 
vastakkain teollisuuden 20 prosentin 
tavoitteen kanssa;  kehottaa lisäämään 
muiden alojen, kuten energia-, ympäristö-
ja ilmastopolitiikan, ehdotusten 
johdonmukaisuutta teollisuuden 
20 prosentin tavoitteen kanssa, jotta 
Euroopan teollisuutta vahvistetaan 
kestävällä tavalla;

Or. de

Tarkistus 108
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että RISE-strategialla on oltava 
kunnianhimoiset ja realistiset teolliset 
tavoitteet; panee merkille, että 20 prosentin 
yleistavoite edellyttäisi 400 000 uuden 
teollisuuden työpaikan luomista vuosittain; 
ehdottaa, että 20 prosentin tavoite 
katsottaisiin EU:n 20-20-20-tavoitteiden 
mukaiseksi suuntaa-antavaksi tavoitteeksi;

6. katsoo, että RISE-strategialla on 
pyrittävä kunnianhimoisiin ja realistisiin 
teollisiin tavoitteisiin; panee merkille, että 
20 prosentin yleistavoite edellyttäisi 
400 000 uuden teollisuuden työpaikan 
luomista vuosittain; ehdottaa, että 
20 prosentin tavoite katsottaisiin suuntaa-
antavaksi tavoitteeksi;

Or. en

Tarkistus 109
Romana Jordan
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että RISE-strategialla on oltava 
kunnianhimoiset ja realistiset teolliset 
tavoitteet; panee merkille, että 20 prosentin 
yleistavoite edellyttäisi 400 000 uuden 
teollisuuden työpaikan luomista vuosittain; 
ehdottaa, että 20 prosentin tavoite 
katsottaisiin EU:n 20-20-20-tavoitteiden 
mukaiseksi suuntaa-antavaksi tavoitteeksi;

6. katsoo, että toimenpiteiden on oltava 
kunnianhimoiset ja realistiset teolliset 
tavoitteet; panee merkille, että 20 prosentin 
yleistavoite edellyttäisi 400 000 uuden 
teollisuuden työpaikan luomista vuosittain; 
ehdottaa, että 20 prosentin tavoite 
katsottaisiin EU:n 20-20-20-tavoitteiden 
mukaiseksi suuntaa-antavaksi tavoitteeksi;

Or. sl

Tarkistus 110
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että RISE-strategialla on oltava 
kunnianhimoiset ja realistiset teolliset 
tavoitteet; panee merkille, että 20 prosentin 
yleistavoite edellyttäisi 400 000 uuden 
teollisuuden työpaikan luomista vuosittain; 
ehdottaa, että 20 prosentin tavoite 
katsottaisiin EU:n 20-20-20-tavoitteiden 
mukaiseksi suuntaa-antavaksi tavoitteeksi;

6. katsoo, että tällä teollisella strategialla
on oltava kunnianhimoiset ja realistiset 
teolliset tavoitteet; panee merkille, että
20 prosentin yleistavoite edellyttäisi 
400 000 uuden teollisuuden työpaikan 
luomista vuosittain; ehdottaa, että 
20 prosentin tavoite katsottaisiin EU:n 20-
20-20-tavoitteiden mukaiseksi suuntaa-
antavaksi tavoitteeksi;

Or. fr

Tarkistus 111
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että tavoitteen olisi 
ilmennettävä teollisuuden alalla 
vallitsevaa uutta asiaintilaa, kuten 
valmistusteollisuuden ja palvelualan 
integroiminen (manu-services), sekä 
siirtymistä kohti dataohjattua taloutta ja 
lisäarvon tuotantoa; kehottaa tästä syystä 
komissiota arvioimaan ja perustelemaan 
sen tavoitteiden edistämiseksi toteuttamia 
toimia ja tarkastelemaan uudelleen 
teollisuudenalojen luokittelua;

Or. en

Tarkistus 112
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että RISE-strategian avulla 
tuotantoa voitaisiin palauttaa EU:hun, kun 
kiinnitetään huomiota toimitusketjun 
hallintoon ja erityisiin alueellisiin 
valmistuskulttuureihin;

7. katsoo, että RISE-strategian avulla EU:n 
aineellista tuotantoa voitaisiin palauttaa, 
kun kiinnitetään huomiota paikallisten 
hankinta- ja myyntiketjujen hallintoon 
ottaen huomioon sekä alueellinen 
valmistuskulttuuri että paikallinen 
kysyntä;

Or. pl

Tarkistus 113
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että RISE-strategian avulla 7. katsoo, että Euroopan 
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tuotantoa voitaisiin palauttaa EU:hun, kun 
kiinnitetään huomiota toimitusketjun 
hallintoon ja erityisiin alueellisiin 
valmistuskulttuureihin;

uudelleenteollistamisen toimenpiteillä
tuotantoa voitaisiin palauttaa EU:hun, kun 
kiinnitetään huomiota toimitusketjun 
hallintoon ja erityisiin alueellisiin 
valmistuskulttuureihin;

Or. sl

Tarkistus 114
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että RISE-strategian avulla 
tuotantoa voitaisiin palauttaa EU:hun, kun 
kiinnitetään huomiota toimitusketjun 
hallintoon ja erityisiin alueellisiin 
valmistuskulttuureihin;

7. katsoo, että jos asianmukaisia 
toimenpiteitä pannaan täytäntöön, RISE-
strategian avulla tuotantoa voitaisiin 
palauttaa EU:hun, kun kiinnitetään 
huomiota toimitusketjun hallintoon ja 
erityisiin alueellisiin 
valmistuskulttuureihin;

Or. en

Tarkistus 115
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että RISE-strategian avulla 
tuotantoa voitaisiin palauttaa EU:hun, kun 
kiinnitetään huomiota toimitusketjun 
hallintoon ja erityisiin alueellisiin 
valmistuskulttuureihin;

7. katsoo, että tämän teollisen strategian
avulla tuotantoa voitaisiin palauttaa 
EU:hun, kun kiinnitetään huomiota 
toimitusketjun hallintoon ja erityisiin 
alueellisiin valmistuskulttuureihin;

Or. fr
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Tarkistus 116
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että RISE-strategian avulla 
tuotantoa voitaisiin palauttaa EU:hun, kun 
kiinnitetään huomiota toimitusketjun 
hallintoon ja erityisiin alueellisiin 
valmistuskulttuureihin;

7. katsoo, että RISE-strategian avulla 
tuotantoa voitaisiin palauttaa EU:hun, kun 
kiinnitetään huomiota toimitusketjun 
hallintoon ja erityisiin alueellisiin 
valmistuskulttuureihin, vaalien samalla 
tärkeitä kehittyviä aloja, joilla edistetään 
kestävää taloutta ja yhteiskuntaa, kuten 
alat, jotka liittyvät biotalouteen;

Or. en

Tarkistus 117
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pitää valitettavana, että EU:n 
nykyinen makrotalouspolitiikka ei 
mahdollista investointeihin ja 
innovointiin tarvittavan pääoman saantia 
etenkään pk-yrityksille ja on siten 
teollisuuspolitiikan vastaista;

Or. de

Tarkistus 118
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla 
menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella 
kehyksellä ja tarvittavilla 
talousarviovaroilla yksityisten sijoitusten 
houkuttelemiseksi; peräänkuuluttaa tässä 
yhteydessä Euroopan vihreän kasvun 
strategiaa ja pahoittelee neuvoston 
monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 1A tekemiä leikkauksia;

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla 
menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella 
kehyksellä ja tarvittavilla 
talousarviovaroilla julkisten ja yksityisten 
sijoitusten houkuttelemiseksi; 
peräänkuuluttaa tässä yhteydessä Euroopan 
vihreän kasvun strategiaa ja pahoittelee 
neuvoston monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 1A tekemiä leikkauksia, 
erityisesti Horisontti 2020 -aloitteeseen, 
Cosme-ohjelmaan ja Verkkojen Eurooppa 
-välineeseen nähden; kehottaa 
jäsenvaltioita vahvistamaan merkittävästi 
näiden ohjelmien taloudellista 
kapasiteettia;

Or. en

Tarkistus 119
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla 
menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella 
kehyksellä ja tarvittavilla 
talousarviovaroilla yksityisten sijoitusten 
houkuttelemiseksi; peräänkuuluttaa tässä 
yhteydessä Euroopan vihreän kasvun 
strategiaa ja pahoittelee neuvoston 
monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 1A tekemiä leikkauksia;

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla 
menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella 
kehyksellä ja tarvittavilla 
talousarviovaroilla yksityisten sijoitusten 
houkuttelemiseksi; pitää valitettavana
tässä yhteydessä neuvoston monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeeseen 1A tekemiä 
leikkauksia;

Or. de
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Tarkistus 120
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla 
menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella 
kehyksellä ja tarvittavilla 
talousarviovaroilla yksityisten sijoitusten 
houkuttelemiseksi; peräänkuuluttaa tässä 
yhteydessä Euroopan vihreän kasvun 
strategiaa ja pahoittelee neuvoston 
monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 1A tekemiä leikkauksia;

8. painottaa, että tämä teollinen strategia
voi olla menestyksekäs vain, jos sitä 
tuetaan asianmukaisella 
makrotaloudellisella kehyksellä ja 
tarvittavilla talousarviovaroilla yksityisten 
sijoitusten kannustamiseksi; 
peräänkuuluttaa tässä yhteydessä Euroopan 
vihreän kasvun strategiaa ja pahoittelee 
neuvoston monivuotisen rahoituskehyksen 
(MRK) otsakkeeseen 1A tekemiä 
leikkauksia, jotka validoitiin 
Eurooppa-neuvostossa;

Or. fr

Tarkistus 121
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla 
menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella 
kehyksellä ja tarvittavilla 
talousarviovaroilla yksityisten sijoitusten 
houkuttelemiseksi; peräänkuuluttaa tässä 
yhteydessä Euroopan vihreän kasvun 
strategiaa ja pahoittelee neuvoston 
monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 1A tekemiä leikkauksia;

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla 
menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
selkeällä ja ennakoitavissa olevalla
makrotaloudellisella kehyksellä pyrkien 
välttämään politiikkojen väliset 
päällekkäisyydet ja ristiriitaisuudet ja 
tarvittavilla talousarviovaroilla yksityisten 
sijoitusten houkuttelemiseksi; 
peräänkuuluttaa tässä yhteydessä Euroopan 
vihreän kasvun strategiaa ja pahoittelee 
neuvoston monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 1A tekemiä leikkauksia;

Or. en
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Tarkistus 122
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla 
menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella 
kehyksellä ja tarvittavilla 
talousarviovaroilla yksityisten sijoitusten 
houkuttelemiseksi;

8. painottaa, että toimenpiteet voivat olla 
menestyksekkäitä vain, jos niitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella 
kehyksellä, tarvittavilla talousarviovaroilla 
yksityisten sijoitusten houkuttelemiseksi ja 
EU:n globaalin kilpailukyvyn 
houkuttelemisella; 

Or. sl

Tarkistus 123
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla 
menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella 
kehyksellä ja tarvittavilla 
talousarviovaroilla yksityisten sijoitusten 
houkuttelemiseksi; peräänkuuluttaa tässä 
yhteydessä Euroopan vihreän kasvun 
strategiaa ja pahoittelee neuvoston 
monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 1A tekemiä leikkauksia;

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla 
menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella 
kehyksellä ja tarvittavilla 
talousarviovaroilla yksityisten sijoitusten 
houkuttelemiseksi; peräänkuuluttaa tässä 
yhteydessä Euroopan vihreän eli kestävän 
kasvun strategiaa ja pahoittelee neuvoston 
monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 1A tekemiä leikkauksia;

Or. en

Tarkistus 124
Franck Proust
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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla 
menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella 
kehyksellä ja tarvittavilla 
talousarviovaroilla yksityisten sijoitusten 
houkuttelemiseksi; peräänkuuluttaa tässä 
yhteydessä Euroopan vihreän kasvun 
strategiaa ja pahoittelee neuvoston 
monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 1A tekemiä leikkauksia;

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla 
menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella 
kehyksellä ja tarvittavilla 
talousarviovaroilla yksityisten sijoitusten 
houkuttelemiseksi; peräänkuuluttaa tässä 
yhteydessä Euroopan osallistavan kasvun 
strategiaa ja pahoittelee neuvoston 
monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 1A tekemiä leikkauksia;

Or. fr

Tarkistus 125
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla 
menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella 
kehyksellä ja tarvittavilla 
talousarviovaroilla yksityisten sijoitusten 
houkuttelemiseksi; peräänkuuluttaa tässä 
yhteydessä Euroopan vihreän kasvun 
strategiaa ja pahoittelee neuvoston 
monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 1A tekemiä leikkauksia;

8. painottaa, että RISE-strategia voi olla 
menestyksekäs vain, jos sitä tuetaan 
asianmukaisella makrotaloudellisella 
kehyksellä ja tarvittavilla 
talousarviovaroilla yksityisten sijoitusten 
houkuttelemiseksi; peräänkuuluttaa tässä 
yhteydessä Euroopan kasvun strategiaa ja 
pahoittelee neuvoston monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeeseen 1A tekemiä 
leikkauksia;

Or. en

Tarkistus 126
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että EU:n 
teollisuuspolitiikka on määriteltävä 
yksiselitteisesti, sillä tällä hetkellä EU:ssa 
ja jäsenvaltioissa vallitsee 
teollisuuspolitiikan alalla monia erilaisia 
käytäntöjä ja suuntauksia;

Or. de

Tarkistus 127
Josefa Andrés Barea

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. painottaa, että kaikilla teollisuuden 
aloilla tarvitaan vakautta; siten 
sisämarkkinoita koskevien sääntöjen ja 
standardien ennakoitavuus ja tehokas 
täytäntöönpano jäsenvaltioissa ovat 
keskeisiä tekijöitä taloudellisen kehityksen 
kannalta;

Or. es

Tarkistus 128
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
katsoo, että RISE-strategiassa olisi 
noudatettava pikemminkin horisontaalista 
kuin vertikaalista teollisuuspolitiikan 
käsitettä; katsoo, että alakohtaiset 

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
katsoo, että teollisuuspolitiikassa olisi 
noudatettava matriisiperusteista 
lähestymistapaa, jossa yhdistyvät 
horisontaaliset ja vertikaaliset poliittiset 
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toimenpiteet on pääasiassa liitettävä 
alakohtaiseen erikoistumiseen, jolla 
edistetään huipputeknologiaa ja korkean 
lisäarvon strategioita;

käsitteet; katsoo, että alakohtaisia 
politiikkoja olisi suunnattava uudelleen 
arvoketjujen tai sellaisten 
toimintaklustereiden tukemiseksi, joihin 
liittyy merkittävää kasvupotentiaalia, sen 
sijaan, että perustana käytettäisiin alojen 
perinteistä luokittelua;

Or. en

Tarkistus 129
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
katsoo, että RISE-strategiassa olisi 
noudatettava pikemminkin horisontaalista 
kuin vertikaalista teollisuuspolitiikan 
käsitettä; katsoo, että alakohtaiset 
toimenpiteet on pääasiassa liitettävä 
alakohtaiseen erikoistumiseen, jolla 
edistetään huipputeknologiaa ja korkean 
lisäarvon strategioita;

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
katsoo, että RISE-strategiassa olisi 
noudatettava pikemminkin horisontaalista 
kuin vertikaalista teollisuuspolitiikan 
käsitettä; katsoo, että alakohtaiset 
toimenpiteet on pääasiassa liitettävä 
alakohtaiseen erikoistumiseen, jolla 
edistetään työllisyyttä, osaamista, 
yrittämistä, innovointia, luovuutta ja 
huipputeknologiaa ja korkean lisäarvon 
strategioita aloilla, joilla on mahdollista 
tukea työllisyyttä ja kasvua Euroopassa; 
pitää tältä osin myönteisenä esimerkkejä 
alojen yhdistämisestä yksittäisiin 
ohjelmalohkoihin, joilla vastataan 
joustavuuden tarpeeseen ja voidaan luoda 
teknisesti tehokas ja ympäristön kannalta 
kestävä tuote;

Or. it

Tarkistus 130
Henri Weber
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
katsoo, että RISE-strategiassa olisi 
noudatettava pikemminkin horisontaalista 
kuin vertikaalista teollisuuspolitiikan 
käsitettä; katsoo, että alakohtaiset 
toimenpiteet on pääasiassa liitettävä 
alakohtaiseen erikoistumiseen, jolla 
edistetään huipputeknologiaa ja korkean 
lisäarvon strategioita;

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
katsoo, että RISE-strategiassa olisi 
noudatettava pikemminkin horisontaalista 
kuin vertikaalista teollisuuspolitiikan 
käsitettä; katsoo, että alakohtaiset 
toimenpiteet on pääasiassa liitettävä 
alakohtaiseen erikoistumiseen ja niillä on 
pyrittävä lisäämään taitoja, työpaikkoja, 
luovuutta, innovointia, yrittäjyyttä ja 
vientiä; lisäksi on pyrittävä edistämään 
korkean lisäarvon strategioita aloilla, joilla 
kannustetaan työllisyyttä ja kasvua 
unionissa; 

Or. fr

Tarkistus 131
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
katsoo, että RISE-strategiassa olisi 
noudatettava pikemminkin horisontaalista 
kuin vertikaalista teollisuuspolitiikan 
käsitettä; katsoo, että alakohtaiset 
toimenpiteet on pääasiassa liitettävä 
alakohtaiseen erikoistumiseen, jolla 
edistetään huipputeknologiaa ja korkean 
lisäarvon strategioita;

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
katsoo, että RISE-strategiassa olisi 
noudatettava pikemminkin horisontaalista 
kuin vertikaalista teollisuuspolitiikan 
käsitettä; katsoo, että alakohtaiset 
toimenpiteet on pääasiassa liitettävä 
alakohtaiseen erikoistumiseen, jolla 
edistetään huipputeknologiaa ja korkean 
lisäarvon strategioita; suosittelee, että 
teollisuuteen ja kilpailukykyyn liittyvät 
kysymykset integroidaan 
kokonaisuudessaan muihin unionin 
politiikkoihin sekä sellaisiin aloihin kuin 
kilpailu, kansainvälinen kauppa, energia, 
ympäristö, innovointi, rakennerahastot, 
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koulutus, matkailu ja kulttuuri, jotta 
luodaan johdonmukainen ja koordinoitu 
lähestymistapa;

Or. fr

Tarkistus 132
Franck Proust, Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
katsoo, että RISE-strategiassa olisi 
noudatettava pikemminkin horisontaalista 
kuin vertikaalista teollisuuspolitiikan 
käsitettä; katsoo, että alakohtaiset 
toimenpiteet on pääasiassa liitettävä 
alakohtaiseen erikoistumiseen, jolla 
edistetään huipputeknologiaa ja korkean 
lisäarvon strategioita;

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
katsoo, että RISE-strategiassa olisi 
noudatettava pikemminkin horisontaalista 
kuin vertikaalista teollisuuspolitiikan 
käsitettä; katsoo, että alakohtaiset 
toimenpiteet on pääasiassa liitettävä 
alakohtaiseen erikoistumiseen, jolla 
edistetään huipputeknologiaa ja korkean 
lisäarvon strategioita, pyrkien samalla 
säilyttämään perusteollisuuden; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
toimia aloilla, joilla osaaminen on 
vankkaa, tutkimukseen ja kehitykseen 
investoidaan voimakkaasti ja lisäarvoa 
tuotetaan;

Or. fr

Tarkistus 133
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
katsoo, että RISE-strategiassa olisi 

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
katsoo, että Euroopan 
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noudatettava pikemminkin horisontaalista 
kuin vertikaalista teollisuuspolitiikan 
käsitettä; katsoo, että alakohtaiset 
toimenpiteet on pääasiassa liitettävä 
alakohtaiseen erikoistumiseen, jolla 
edistetään huipputeknologiaa ja korkean 
lisäarvon strategioita;

uudelleenteollistamisen olisi noudatettava 
pikemminkin horisontaalista kuin 
vertikaalista teollisuuspolitiikan käsitettä; 
katsoo, että alakohtaiset toimenpiteet on 
pääasiassa liitettävä alakohtaiseen 
erikoistumiseen, jolla edistetään 
huipputeknologiaa ja korkean lisäarvon 
strategioita; katsoo, että on otettava 
huomioon muutkin alat ja edistettävä 
teollisuuden monipuolistamista;

Or. sl

Tarkistus 134
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
katsoo, että RISE-strategiassa olisi 
noudatettava pikemminkin horisontaalista 
kuin vertikaalista teollisuuspolitiikan 
käsitettä; katsoo, että alakohtaiset 
toimenpiteet on pääasiassa liitettävä 
alakohtaiseen erikoistumiseen, jolla 
edistetään huipputeknologiaa ja korkean 
lisäarvon strategioita;

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
katsoo, että RISE-strategiassa olisi 
noudatettava pikemminkin horisontaalista 
kuin vertikaalista teollisuuspolitiikan 
käsitettä; katsoo, että alakohtaiset 
toimenpiteet on pääasiassa liitettävä 
korkean lisäarvon strategioihin, joilla on 
mahdollista edistää kasvua ja työllisyyttä 
unionissa;

Or. en

Tarkistus 135
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 

9. on tyytyväinen komission monialaiseen 
lähestymistapaan teollisuuspolitiikassa; 
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katsoo, että RISE-strategiassa olisi 
noudatettava pikemminkin horisontaalista 
kuin vertikaalista teollisuuspolitiikan 
käsitettä; katsoo, että alakohtaiset 
toimenpiteet on pääasiassa liitettävä 
alakohtaiseen erikoistumiseen, jolla 
edistetään huipputeknologiaa ja korkean 
lisäarvon strategioita;

katsoo, että tässä teollisessa strategiassa
olisi noudatettava pikemminkin 
horisontaalisen kuin vertikaalisen 
teollisuuspolitiikan käsitettä; katsoo, että 
alakohtaiset toimenpiteet on pääasiassa 
liitettävä alakohtaiseen erikoistumiseen, 
jolla edistetään huipputeknologiaa ja 
korkean lisäarvon strategioita;

Or. fr

Tarkistus 136
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa EU:n toimielimiä ja 
kansallisia hallituksia toteuttamaan 
toimia, joilla helpotetaan teollisuuden 
todellista kilpailukykyä sisämarkkinoilla 
ja maailmanlaajuisesti, tehostamalla 
kaikkien asiaan liittyvien politiikkojen 
koordinointia;

Or. en

Tarkistus 137
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että teollisuuspolitiikkaan tarvitaan tehokas 
ja yhdennetty hallintorakenne, joka käsittää 
myös seurannan; palauttaa mieleen Langen 
teollisuutta koskeneessa mietinnössä 
esitetyn Euroopan parlamentin suosituksen, 
että komission asiasta vastaaviin 

10. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että teollisuuspolitiikkaan tarvitaan tehokas 
ja yhdennetty hallintorakenne, joka käsittää 
myös seurannan; palauttaa mieleen Langen 
teollisuutta koskeneessa mietinnössä 
esitetyn Euroopan parlamentin suosituksen, 
että komission asiasta vastaaviin 
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pääosastoihin perustettaisiin pysyvä 
teollisuuspolitiikan työryhmä; pyytää
komissiota raportoimaan Euroopan 
parlamentille vuosittain RISE-strategian 
edistymisestä; korostaa, että RISE-
strategian toteuttaminen edellyttää 
sidosryhmien allianssia, joka kattaa 
teollisuuden, ammattiliitot, korkeakoulut 
sekä kansalaisyhteiskunnan; kehottaa 
komissiota hyödyntämään 
perussopimuksen 173 artiklan 2 kohtaa 
täysimääräisesti RISE-strategian 
edistämiseen;

pääosastoihin perustettaisiin pysyvä 
teollisuuspolitiikan työryhmä; pyytää 
komissiota toteuttamaan tutkimuksen, 
jossa määritetään selvästi ylikapasiteettiin 
ja rakenneuudistuksiin liittyvät haasteet, 
jotka kohdistuvat joihinkin aloihin, 
esittämään ratkaisuja lyhyellä aikavälillä 
ja raportoimaan Euroopan parlamentille 
vuosittain RISE-strategian edistymisestä, 
tarkastellen myös tavoitteiden ja 
komission saatavilla olevien taitojen ja 
välineiden välistä eroa; korostaa, että 
RISE-strategian toteuttaminen edellyttää 
sidosryhmien allianssia, joka kattaa 
teollisuuden, ammattiliitot, korkeakoulut 
sekä kansalaisyhteiskunnan; kehottaa 
komissiota parantamaan sen omien 
varojen käyttöön ottamista (taidot, 
välineet, palvelut) ja hyödyntämään 
perussopimuksen 173 artiklan 2 kohtaa 
täysimääräisesti RISE-strategian
edistämiseen;

Or. fr

Tarkistus 138
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että teollisuuspolitiikkaan tarvitaan tehokas 
ja yhdennetty hallintorakenne, joka käsittää 
myös seurannan; palauttaa mieleen Langen 
teollisuutta koskeneessa mietinnössä 
esitetyn Euroopan parlamentin suosituksen, 
että komission asiasta vastaaviin 
pääosastoihin perustettaisiin pysyvä 
teollisuuspolitiikan työryhmä; pyytää 
komissiota raportoimaan Euroopan 
parlamentille vuosittain RISE-strategian 
edistymisestä; korostaa, että RISE-

10. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että teollisuuspolitiikkaan tarvitaan tehokas 
ja yhdennetty hallintorakenne, joka käsittää 
myös seurannan; palauttaa mieleen Langen 
teollisuutta koskeneessa mietinnössä 
esitetyn Euroopan parlamentin suosituksen, 
että komission asiasta vastaaviin 
pääosastoihin perustettaisiin pysyvä 
teollisuuspolitiikan työryhmä, joka ottaa 
huomioon sidosryhmien palautteen ja 
koordinoi ja valvoo täytäntöönpanoa; 
pyytää komissiota raportoimaan Euroopan 
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strategian toteuttaminen edellyttää
sidosryhmien allianssia, joka kattaa
teollisuuden, ammattiliitot, korkeakoulut 
sekä kansalaisyhteiskunnan; kehottaa 
komissiota hyödyntämään 
perussopimuksen 173 artiklan 2 kohtaa 
täysimääräisesti RISE-strategian 
edistämiseen;

parlamentille vuosittain RISE-strategian 
edistymisestä; korostaa, että RISE-
strategian toteuttaminen edellyttää 
sidosryhmien allianssia ja kumppanuutta, 
jotka kattavat eri alojen teollisuuden, 
ammattiliitot, korkeakoulut sekä 
kansalaisyhteiskunnan, kuten kuluttajien 
eturyhmät ja kansalaisjärjestöt; kehottaa 
komissiota hyödyntämään 
perussopimuksen 173 artiklan 2 kohtaa 
täysimääräisesti RISE-strategian 
edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 139
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että teollisuuspolitiikkaan tarvitaan tehokas 
ja yhdennetty hallintorakenne, joka käsittää 
myös seurannan; palauttaa mieleen Langen 
teollisuutta koskeneessa mietinnössä 
esitetyn Euroopan parlamentin suosituksen, 
että komission asiasta vastaaviin 
pääosastoihin perustettaisiin pysyvä 
teollisuuspolitiikan työryhmä; pyytää 
komissiota raportoimaan Euroopan 
parlamentille vuosittain RISE-strategian
edistymisestä; korostaa, että RISE-
strategian toteuttaminen edellyttää 
sidosryhmien allianssia, joka kattaa 
teollisuuden, ammattiliitot, korkeakoulut 
sekä kansalaisyhteiskunnan; kehottaa 
komissiota hyödyntämään 
perussopimuksen 173 artiklan 2 kohtaa 
täysimääräisesti RISE-strategian 
edistämiseen;

10. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että teollisuuspolitiikkaan tarvitaan tehokas 
ja yhdennetty hallintorakenne, joka käsittää 
myös toiminnan seurannan ja valvonnan; 
palauttaa mieleen Langen teollisuutta 
koskeneessa mietinnössä esitetyn Euroopan 
parlamentin suosituksen, että komission 
asiasta vastaaviin pääosastoihin 
perustettaisiin pysyvä teollisuuspolitiikan 
työryhmä; pyytää komissiota raportoimaan 
Euroopan parlamentille vuosittain tämän 
teollisen strategian edistymisestä; 
korostaa, että RISE-strategian 
toteuttaminen edellyttää sidosryhmien 
allianssia, joka kattaa teollisuuden, 
ammattiliitot, korkeakoulut sekä 
kansalaisyhteiskunnan; kehottaa 
komissiota hyödyntämään 
perussopimuksen 173 artiklan 2 kohtaa 
täysimääräisesti tämän teollisen strategian 
edistämiseen;

Or. fr
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Tarkistus 140
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että teollisuuspolitiikkaan tarvitaan tehokas 
ja yhdennetty hallintorakenne, joka käsittää 
myös seurannan; palauttaa mieleen Langen 
teollisuutta koskeneessa mietinnössä 
esitetyn Euroopan parlamentin suosituksen, 
että komission asiasta vastaaviin 
pääosastoihin perustettaisiin pysyvä 
teollisuuspolitiikan työryhmä; pyytää 
komissiota raportoimaan Euroopan 
parlamentille vuosittain RISE-strategian 
edistymisestä; korostaa, että RISE-
strategian toteuttaminen edellyttää 
sidosryhmien allianssia, joka kattaa 
teollisuuden, ammattiliitot, korkeakoulut 
sekä kansalaisyhteiskunnan; kehottaa 
komissiota hyödyntämään 
perussopimuksen 173 artiklan 2 kohtaa 
täysimääräisesti RISE-strategian 
edistämiseen;

10. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että teollisuuspolitiikkaan tarvitaan tehokas 
ja yhdennetty hallintorakenne, joka käsittää 
myös seurannan; palauttaa mieleen Langen 
teollisuutta koskeneessa mietinnössä 
esitetyn Euroopan parlamentin suosituksen, 
että komission asiasta vastaaviin 
pääosastoihin perustettaisiin pysyvä 
teollisuuspolitiikan työryhmä; pyytää 
komissiota raportoimaan Euroopan 
parlamentille vuosittain RISE-strategian 
edistymisestä; korostaa, että RISE-
strategian toteuttaminen edellyttää 
sidosryhmien allianssia, joka kattaa 
teollisuuden, ammattiliitot, korkeakoulut 
sekä kansalaisyhteiskunnan, jotta 
tuottajien ja kuluttajien laajennetun 
vastuun kaltaiset monitahoiset periaatteet 
olisi mahdollista integroida koko 
järjestelmän kattavasti; kehottaa 
komissiota hyödyntämään 
perussopimuksen 173 artiklan 2 kohtaa 
täysimääräisesti RISE-strategian 
edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 141
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 10. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
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että teollisuuspolitiikkaan tarvitaan tehokas 
ja yhdennetty hallintorakenne, joka käsittää 
myös seurannan; palauttaa mieleen Langen 
teollisuutta koskeneessa mietinnössä 
esitetyn Euroopan parlamentin suosituksen, 
että komission asiasta vastaaviin 
pääosastoihin perustettaisiin pysyvä 
teollisuuspolitiikan työryhmä; pyytää 
komissiota raportoimaan Euroopan 
parlamentille vuosittain RISE-strategian 
edistymisestä; korostaa, että RISE-
strategian toteuttaminen edellyttää 
sidosryhmien allianssia, joka kattaa 
teollisuuden, ammattiliitot, korkeakoulut 
sekä kansalaisyhteiskunnan; kehottaa 
komissiota hyödyntämään 
perussopimuksen 173 artiklan 2 kohtaa 
täysimääräisesti RISE-strategian 
edistämiseen;

että teollisuuspolitiikkaan tarvitaan tehokas 
ja yhdennetty hallintorakenne, joka käsittää 
myös seurannan; palauttaa mieleen Langen 
teollisuutta koskeneessa mietinnössä 
esitetyn Euroopan parlamentin suosituksen, 
että komission asiasta vastaaviin 
pääosastoihin perustettaisiin pysyvä 
teollisuuspolitiikan työryhmä; pyytää 
komissiota raportoimaan Euroopan 
parlamentille vuosittain RISE-strategian 
edistymisestä; korostaa, että RISE-
strategian toteuttaminen edellyttää 
sidosryhmien allianssia, joka kattaa 
teollisuuden (mukaan lukien pk-yritykset), 
ammattiliitot, korkeakoulut sekä 
kansalaisyhteiskunnan; kehottaa
komissiota hyödyntämään 
perussopimuksen 173 artiklan 2 kohtaa 
täysimääräisesti RISE-strategian 
edistämiseen;

Or. fr

Tarkistus 142
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että teollisuuspolitiikkaan tarvitaan tehokas 
ja yhdennetty hallintorakenne, joka käsittää 
myös seurannan; palauttaa mieleen Langen 
teollisuutta koskeneessa mietinnössä 
esitetyn Euroopan parlamentin suosituksen, 
että komission asiasta vastaaviin 
pääosastoihin perustettaisiin pysyvä 
teollisuuspolitiikan työryhmä; pyytää 
komissiota raportoimaan Euroopan 
parlamentille vuosittain RISE-strategian
edistymisestä; korostaa, että RISE-
strategian toteuttaminen edellyttää 
sidosryhmien allianssia, joka kattaa 
teollisuuden, ammattiliitot, korkeakoulut 

10. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että teollisuuspolitiikkaan tarvitaan tehokas 
ja yhdennetty hallintorakenne, joka käsittää 
myös seurannan; palauttaa mieleen Langen 
teollisuutta koskeneessa mietinnössä 
esitetyn Euroopan parlamentin suosituksen, 
että komission asiasta vastaaviin 
pääosastoihin perustettaisiin pysyvä 
teollisuuspolitiikan työryhmä; pyytää 
komissiota raportoimaan Euroopan 
parlamentille vuosittain toimenpiteiden
edistymisestä; korostaa, että RISE-
strategian toteuttaminen edellyttää 
sidosryhmien allianssia, joka kattaa 
teollisuuden, ammattiliitot, korkeakoulut 
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sekä kansalaisyhteiskunnan; kehottaa 
komissiota hyödyntämään 
perussopimuksen 173 artiklan 2 kohtaa 
täysimääräisesti RISE-strategian
edistämiseen;

sekä kansalaisyhteiskunnan; kehottaa 
komissiota hyödyntämään 
perussopimuksen 173 artiklan 2 kohtaa 
täysimääräisesti toimenpiteiden
edistämiseen;

Or. sl

Tarkistus 143
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. toteaa, että 27 jäsenvaltiosta neljän 
maan – Saksa (27,29 %), Italia (12,44 %), 
Yhdistynyt kuningaskunta (11,93 %) ja 
Ranska (11,65 %) – osuus vuonna 2010 
oli yli 60 prosenttia EU:n 
teollisuustuotannosta, kun taas 
10 jäsenvaltion osuus yhteensä oli alle 
4 prosenttia, ja kehottaa komissiota 
toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet 
EU:n teollisuustuotannon elvyttämiseksi 
kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti niissä, 
joiden osuus EU:n teollisuustuotannosta 
on alle yksi prosentti;

Or. ro

Tarkistus 144
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että kaikki muut 
politiikanalat on muotoiltava uudelleen 
niin, että otetaan huomioon 
teollisuuspoliittiset tavoitteet, jotta 
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edistetään kokonaisvaltaista 
teollisuuspoliittista lähestymistapaa; 
viittaa tässä yhteydessä EHTYyn, joka 
todistaa, että menestyksekäs yhtenäinen ja 
innovatiivinen toiminta 
teollisuuspolitiikan alalla on mahdollista, 
tuottaa kasvua, varmistaa työpaikkoja ja 
on luonteeltaan yhdentymistä edistävää ja 
työmarkkinaosapuolet huomioon ottavaa;

Or. de

Tarkistus 145
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. suhtautuu myönteisesti auto-
(Cars 2020) ja terästeollisuuden 
(teräsalan toimintasuunnitelma) 
alakohtaisiin strategioihin ja edellyttää 
komissiolta, että strategioita myös tuetaan 
vastaavilla toimenpiteillä;

Or. de

Tarkistus 146
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-
strategiaa on ohjattava vauhdittamaan 
investointeja eteläiseen Eurooppaan
kasvun elvyttämiseksi erityisesti älykkään 
erikoistumisen ja erityisesti rajat ylittävien 
klusterien muodostumisen avulla;

11. on vakaasti sitä mieltä, että tätä 
teollista strategiaa on ohjattava 
vauhdittamaan investointeja kaikkialla 
Euroopan unionissa ja erityisesti viime 
vuosina deindustrialisoituneilla alueilla 
kasvun elvyttämiseksi erityisesti älykkään 
erikoistumisen ja erityisesti rajat ylittävien 
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klusterien muodostumisen avulla;

Or. fr

Tarkistus 147
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-
strategiaa on ohjattava vauhdittamaan 
investointeja eteläiseen Eurooppaan
kasvun elvyttämiseksi erityisesti älykkään 
erikoistumisen ja erityisesti rajat ylittävien 
klusterien muodostumisen avulla;

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-
strategiaa on ohjattava siten, että 
eteläisestä Euroopasta tehdään taas 
houkutteleva ja kilpailukykyinen 
sijoituskohde, kasvun elvyttämiseksi 
erityisesti älykkään erikoistumisen ja 
erityisesti rajat ylittävien klusterien 
muodostumisen avulla;

Or. de

Tarkistus 148
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-
strategiaa on ohjattava vauhdittamaan 
investointeja eteläiseen Eurooppaan
kasvun elvyttämiseksi erityisesti älykkään 
erikoistumisen ja erityisesti rajat ylittävien
klusterien muodostumisen avulla;

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-
strategiaa on ohjattava vauhdittamaan 
investointeja eteläiseen ja Keski- ja Itä-
Eurooppaan kasvun elvyttämiseksi 
erityisesti älykkään paikallisen 
erikoistumisen ja alueellisten klusterien 
muodostumisen avulla;

Or. pl
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Tarkistus 149
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-
strategiaa on ohjattava vauhdittamaan 
investointeja eteläiseen Eurooppaan kasvun 
elvyttämiseksi erityisesti älykkään 
erikoistumisen ja erityisesti rajat ylittävien 
klusterien muodostumisen avulla;

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-
strategiaa on ohjattava vauhdittamaan 
investointeja eteläiseen Eurooppaan kasvun 
elvyttämiseksi erityisesti älykkään 
erikoistumisen ja myös rajat ylittävää 
toimintaa harjoittavien klusterien ja 
liiketoimintaverkostojen muodostumisen 
avulla;

Or. en

Tarkistus 150
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-
strategiaa on ohjattava vauhdittamaan 
investointeja eteläiseen Eurooppaan kasvun 
elvyttämiseksi erityisesti älykkään 
erikoistumisen ja erityisesti rajat ylittävien 
klusterien muodostumisen avulla;

11. on vakaasti sitä mieltä, että Euroopan 
uudelleenteollistamisen toimenpiteiden on 
ohjattava vauhdittamaan investointeja 
eteläiseen Eurooppaan kasvun 
elvyttämiseksi erityisesti älykkään 
erikoistumisen ja erityisesti rajat ylittävien 
klusterien muodostumisen avulla;

Or. sl

Tarkistus 151
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-
strategiaa on ohjattava vauhdittamaan 
investointeja eteläiseen Eurooppaan 
kasvun elvyttämiseksi erityisesti älykkään 
erikoistumisen ja erityisesti rajat ylittävien 
klusterien muodostumisen avulla;

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-
strategiaa on ohjattava vauhdittamaan 
investointeja Eurooppaan kasvun 
elvyttämiseksi erityisesti älykkään 
erikoistumisen ja erityisesti rajat ylittävien 
klusterien muodostumisen avulla;

Or. en

Tarkistus 152
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-
strategiaa on ohjattava vauhdittamaan 
investointeja eteläiseen Eurooppaan kasvun 
elvyttämiseksi erityisesti älykkään 
erikoistumisen ja erityisesti rajat ylittävien 
klusterien muodostumisen avulla;

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-
strategiaa on ohjattava vauhdittamaan 
investointeja eteläiseen Eurooppaan kasvun 
elvyttämiseksi erityisesti älykkään 
erikoistumisen ja erityisesti rajat ylittävien 
ja alueellisten klusterien muodostumisen 
avulla;

Or. en

Tarkistus 153
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-
strategiaa on ohjattava vauhdittamaan 
investointeja eteläiseen Eurooppaan
kasvun elvyttämiseksi erityisesti älykkään 
erikoistumisen ja erityisesti rajat ylittävien 
klusterien muodostumisen avulla;

11. on vakaasti sitä mieltä, että RISE-
strategiaa on ohjattava vauhdittamaan 
investointeja eteläiseen ja itäiseen 
Eurooppaan kasvun elvyttämiseksi 
erityisesti älykkään erikoistumisen ja 
erityisesti rajat ylittävien klusterien 
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muodostumisen avulla;

Or. pl

Tarkistus 154
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kiittää varapuheenjohtaja Antonio 
Tajania tämän työstä, jossa 
teollisuuspolitiikkaa on koordinoitu 
tiiviimmin kilpailukykyneuvoston kanssa; 
painottaa, että RISE-strategiaa on 
koordinoitava jäsenvaltioiden 
teollisuuspolitiikan kanssa;

12. kiittää varapuheenjohtaja Antonio 
Tajania tämän työstä, jossa 
teollisuuspolitiikkaa on koordinoitu 
tiiviimmin kilpailukykyneuvoston kanssa; 
painottaa, että sekä EU:n että kansallisella 
tasolla on luotava yritysten ja teollisuuden 
kannalta suotuisat edellytykset erityisesti 
teollisuuspolitiikan suhteen, jotta voidaan 
menestyä kansainvälisessä kilpailussa; 
ennen muuta älykäs sääntely, 
hallintotaakan pienentäminen, 
tasapainoinen ja kilpailusuuntautunut 
ympäristöpolitiikka, joustavat 
työaikajärjestelyt ja työmarkkinoiden 
vaatimusten sisällyttäminen 
koulutusjärjestelmään ovat teollisuuden 
kasvun ehdottomia edellytyksiä;

Or. de

Tarkistus 155
Josefa Andrés Barea

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kiittää varapuheenjohtaja Antonio 
Tajania tämän työstä, jossa 
teollisuuspolitiikkaa on koordinoitu 
tiiviimmin kilpailukykyneuvoston kanssa; 

12. kiittää varapuheenjohtaja Antonio 
Tajania tämän työstä, jossa 
teollisuuspolitiikkaa on koordinoitu 
tiiviimmin kilpailukykyneuvoston kanssa; 
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painottaa, että RISE-strategiaa on 
koordinoitava jäsenvaltioiden 
teollisuuspolitiikan kanssa;

painottaa, että RISE-strategiaa on 
koordinoitava jäsenvaltioiden 
teollisuuspolitiikan kanssa; kannattaa 
ajatusta vahvistaa kilpailukykyneuvoston 
asemaa siten, että se voisi vastata 
politiikkojen vertikaalisesta 
yhteensovittamisesta Euroopan, 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla;

Or. es

Tarkistus 156
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kiittää varapuheenjohtaja Antonio 
Tajania tämän työstä, jossa 
teollisuuspolitiikkaa on koordinoitu 
tiiviimmin kilpailukykyneuvoston kanssa; 
painottaa, että RISE-strategiaa on 
koordinoitava jäsenvaltioiden 
teollisuuspolitiikan kanssa;

12. kiittää varapuheenjohtaja Antonio 
Tajania tämän työstä, jossa 
teollisuuspolitiikkaa on koordinoitu 
tiiviimmin kilpailukykyneuvoston kanssa; 
toteaa, että RISE-strategiaa koskevan 
teollisuuspolitiikan olisi muodostettava 
yhteinen perusta EU:lle, mutta painottaa, 
että tällöin on otettava huomioon 
toisistaan eroavat kansalliset ja alueelliset 
olot ja että sitä on koordinoitava 
jäsenvaltioiden teollisuuspolitiikan kanssa;

Or. en

Tarkistus 157
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kiittää varapuheenjohtaja Antonio 
Tajania tämän työstä, jossa 

12. kiittää varapuheenjohtaja Antonio 
Tajania tämän työstä, jossa 
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teollisuuspolitiikkaa on koordinoitu 
tiiviimmin kilpailukykyneuvoston kanssa; 
painottaa, että RISE-strategiaa on 
koordinoitava jäsenvaltioiden 
teollisuuspolitiikan kanssa;

teollisuuspolitiikkaa on koordinoitu 
tiiviimmin kilpailukykyneuvoston kanssa; 
painottaa, että Euroopan 
uudelleenteollistamisen toimenpiteiden on 
koordinoitava jäsenvaltioiden 
teollisuuspolitiikan kanssa;

Or. sl

Tarkistus 158
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kiittää varapuheenjohtaja Antonio 
Tajania tämän työstä, jossa 
teollisuuspolitiikkaa on koordinoitu 
tiiviimmin kilpailukykyneuvoston kanssa; 
painottaa, että RISE-strategiaa on 
koordinoitava jäsenvaltioiden 
teollisuuspolitiikan kanssa;

12. kiittää varapuheenjohtaja Antonio 
Tajania tämän työstä, jossa 
teollisuuspolitiikkaa on koordinoitu 
tiiviimmin kilpailukykyneuvoston kanssa; 
painottaa, että tätä teollista strategiaa on 
koordinoitava jäsenvaltioiden teollisten 
strategioiden kanssa;

Or. fr

Tarkistus 159
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että alueet on otettava 
täysimääräisesti mukaan teollisuuden 
painopistealueiden ja potentiaalin 
määrittämiseen alueillaan; on tyytyväinen 
alueiden komitean sekä komission työhön 
älykkäiden erikoistumisstrategioiden 
laatimiseksi, jotta EU:n rahoitus voidaan 
kohdentaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteisiin;

13. katsoo, että eri alueelliset tasot on 
otettava mukaan teollisuuden 
painopistealueiden ja potentiaalin 
määrittämiseen alueillaan, minkä johdosta 
niiden olisi toteutettava koordinoituja 
toimia; on tyytyväinen alueiden komitean 
sekä komission työhön älykkäiden 
erikoistumisstrategioiden laatimiseksi, jotta 
EU:n rahoitus voidaan kohdentaa 
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Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin;

Or. fr

Tarkistus 160
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että alueet on otettava 
täysimääräisesti mukaan teollisuuden 
painopistealueiden ja potentiaalin 
määrittämiseen alueillaan; on tyytyväinen 
alueiden komitean sekä komission työhön 
älykkäiden erikoistumisstrategioiden 
laatimiseksi, jotta EU:n rahoitus voidaan 
kohdentaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteisiin;

13 katsoo, että alue- ja 
paikallisviranomaiset on otettava 
täysimääräisesti mukaan paikallisen 
teollisuuden painopistealueiden ja 
potentiaalin määrittämiseen alueillaan ja 
pk-yritysten kehittämiseksi; on tyytyväinen 
alueiden komitean sekä komission työhön 
älykkäiden erikoistumisstrategioiden 
laatimiseksi, jotta EU:n rahoitus voidaan 
kohdentaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteisiin;

Or. pl

Tarkistus 161
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. muistuttaa, että kriisi kohdistuu 
ensimmäiseksi teollisuuden alan pk-
yrityksiin, vaikka niillä onkin se etu, että 
ne pystyvät kokonsa ja riittävän 
reagointikykynsä ansiosta vastaamaan 
muutoksiin; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
pk-yrityksille tarkoitettuja erityisiä 
tukiohjelmia muun muassa määrittämällä 
varhaisessa vaiheessa tulevaisuudessa 
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johtoasemaan nousevat teolliset toimijat;

Or. fr

Tarkistus 162
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
rakennepolitiikkaa (EAKR ja ESR) 
koskevia rinnakkaisia toimenpiteitä, jotta 
luodaan edellytykset pitkän aikavälin 
kestävälle kasvulle; muistuttaa erityisesti 
tarpeesta yhdenmukaistaa kansalliset 
toimintalinjat EU:n toimintalinjojen 
kanssa, jotta köyhyys saadaan poistettua 
ja jotta työllisyyttä ja tuotantoa elvytetään;

Or. it

Tarkistus 163
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että Euroopan 
parlamentille olisi tiedotettava 
säännöllisesti teollisuuspolitiikkaan 
liittyvistä vaiheista, ja suhtautuu 
myönteisesti komission vuotuiseen 
edistymiskertomukseen; pitää 
valitettavana, että Euroopan parlamenttia 
ei ole tähän mennessä mainittu komission 
ehdottamissa hallintorakenteissa; esittää, 
että prioriteettitoimintalinjoja käsittelevät 
työryhmät julkaisevat vuotuisen 
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kertomuksen komission Euroopan 
parlamentille toimittaman kertomuksen 
lisäksi;

Or. en

Tarkistus 164
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että on tärkeää parantaa 
unionin teollisuuspolitiikan alan 
viestintää kansalaisiin ja erityisesti 
nuoriin nähden, jotta parannetaan 
unionin teollisuuden, sen ammattien ja 
siihen liittyvien taitojen imagoa;

Or. fr

Tarkistus 165
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. edellyttää, että toimia, joilla 
edistetään yrittäjyyttä unionissa tai 
kansallisesti, sovelletaan kaikenlaisiin 
yrityksiin, osuuskuntiin, 
käsiteollisuusyrityksiin, vapaisiin 
ammatteihin ja sosiaalitalouden 
yrityksiin;

Or. en
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Tarkistus 166
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. korostaa tarvetta vahvistaa 
paikallisviranomaisten asemaa 
uudelleenteollistamisen alalla, jotta 
paikalliset yhteisöt asetetaan 
yrittäjyyshankkeiden keskiöön;

Or. it

Tarkistus 167
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa 
voidaan nykyaikaistaa ja sen keskeistä 
kilpailukykyä lisätä vain innovointiin, 
tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan 
perustuvan lähestymistavan avulla;

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa 
voidaan nykyaikaistaa ja sen keskeistä 
kilpailukykyä lisätä vain innovointiin, 
tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan 
perustuvan lähestymistavan avulla; 
painottaa, että tässä yhteydessä olisi 
otettava huomioon erityisesti komission 
vuotuinen innovaatiokertomus 
(Innovaatiounionin tulostaulu 2013), 
jossa osoitetaan, miten innovaatiot 
vaikuttavat kestävän kilpailukyvyn 
vahvistamiseen, esitetään vertaileva 
arviointi EU:n jäsenvaltioiden tutkimus-
ja innovaatiotoiminnasta ja esitellään 
niiden tutkimus- ja 
innovaatiojärjestelmien suhteelliset 
vahvuudet ja heikkoudet; 

Or. de
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Tarkistus 168
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa
voidaan nykyaikaistaa ja sen keskeistä 
kilpailukykyä lisätä vain innovointiin, 
tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan 
perustuvan lähestymistavan avulla;

14. painottaa, että EU:n teollisen pohjan 
kilpailukykyä voidaan uudistaa ja lisätä 
vain innovointiin, tehokkuuteen ja 
kestävään teknologiaan perustuvan 
lähestymistavan avulla sekä noudattaen 
uusia liiketoimintamalleja, jotka 
perustuvat kohennettuun 
asiantuntemukseen, luovuuteen ja 
paikalliseen valmistukseen;

Or. en

Tarkistus 169
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa 
voidaan nykyaikaistaa ja sen keskeistä 
kilpailukykyä lisätä vain innovointiin, 
tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan 
perustuvan lähestymistavan avulla;

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa 
voidaan nykyaikaistaa ja sen keskeistä 
kilpailukykyä lisätä vain innovointiin, 
tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan 
perustuvan lähestymistavan avulla; katsoo, 
että innovointia on edistettävä kautta 
linjan, mukaan lukien kaikki sidosryhmät 
alkaen työntekijäportaasta ja muusta kuin 
teknisestä innovoinnista ja ulottuen 
tutkimuslaboratorioissa toteutettavaan 
huipputeknologian tutkimukseen ja 
kehitykseen;

Or. en
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Tarkistus 170
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa 
voidaan nykyaikaistaa ja sen keskeistä 
kilpailukykyä lisätä vain innovointiin, 
tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan 
perustuvan lähestymistavan avulla;

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa 
voidaan nykyaikaistaa ja sen keskeistä 
kilpailukykyä lisätä vain innovointiin, 
tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan 
perustuvan lähestymistavan avulla sekä 
edistämällä uusia talousmalleja, jotka 
perustuvat paikallisiin taitoihin, 
luovuuteen ja tuotantoon;

Or. fr

Tarkistus 171
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa 
voidaan nykyaikaistaa ja sen keskeistä 
kilpailukykyä lisätä vain innovointiin, 
tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan 
perustuvan lähestymistavan avulla;

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa 
voidaan teknologialtaan nykyaikaistaa ja 
sen alueellista ja maailmanlaajuista 
kilpailukykyä lisätä vain tehokkuuteen ja 
kestävään kehitykseen kannustavaan 
innovointiin perustuvan lähestymistavan 
avulla;

Or. pl

Tarkistus 172
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa 14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa on 
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voidaan nykyaikaistaa ja sen keskeistä 
kilpailukykyä lisätä vain innovointiin, 
tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan 
perustuvan lähestymistavan avulla;

mahdollista nykyaikaistaa ja sen keskeistä 
kilpailukykyä lisätä innovointiin, 
tehokkuuteen ja kestävyyteen perustuvalla 
teknologialla;

Or. en

Tarkistus 173
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa 
voidaan nykyaikaistaa ja sen keskeistä 
kilpailukykyä lisätä vain innovointiin, 
tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan 
perustuvan lähestymistavan avulla;

14. painottaa, että EU:n teollisen pohjan 
nykyaikaistamiseen ja sen keskeisen
kilpailukyvyn lisäämiseen tarvitaan myös 
innovointiin, tehokkuuteen ja kestävään 
teknologiaan perustuva lähestymistapa;

Or. sl

Tarkistus 174
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa 
voidaan nykyaikaistaa ja sen keskeistä 
kilpailukykyä lisätä vain innovointiin, 
tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan
perustuvan lähestymistavan avulla;

14. painottaa, että EU:n teollisen pohjan 
nykyaikaistaminen ja sen keskeisen 
kilpailukyvyn lisääminen edellyttävät, että 
korostetaan sellaisen strategian 
edistämistä, jossa keskitytään innovointiin, 
tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan 
perustuvaan lähestymistapaan;

Or. en

Tarkistus 175
Herbert Reul
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Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa 
voidaan nykyaikaistaa ja sen keskeistä 
kilpailukykyä lisätä vain innovointiin,
tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan
perustuvan lähestymistavan avulla;

14. painottaa, että EU:n teollista pohjaa 
voidaan nykyaikaistaa ja sen keskeistä 
kilpailukykyä lisätä vain innovointiin ja
tehokkuuteen perustuvan lähestymistavan 
avulla;

Or. de

Tarkistus 176
Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että unionin uuden 
kestävän teollisuuspolitiikan 
menestyminen edellyttää sellaisten 
integroitujen alakohtaisten 
lähestymistapojen kehittämistä, jotka 
perustuvat jäsenvaltioiden ottamiseen 
mukaan tavoitteiden saavuttamiseen; 
kehottaa näin jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia toteuttamaan toimia unionin 
aloilla, joilla investoidaan merkittävästi 
tutkimukseen ja kehitykseen, millä 
parannetaan Euroopan unionin 
ulkomaankauppatasetta;

Or. fr

Tarkistus 177
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota parantamaan 
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Smart Cities -hankkeiden esimerkin 
perusteella viestintäverkkoja alueiden ja 
kaupunkien yhteistyön avulla, jotta 
yhteisiä palveluita hallinnoidaan, 
energiaa tuotetaan ja kulutetaan 
tehokkaalla tavalla, ja kannustamaan 
energiatehokkuuden parantamista 
koskevia toimenpiteitä, joilla edistetään 
esimerkiksi huipputekniikkaa hyväksi 
käyttävien ja vähän energiaa kuluttavien 
rakennuksien rakentamista;

Or. it

Tarkistus 178
Josefa Andrés Barea

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta 
innovointiin perustuvan 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen 
talouden tavoitteet huomioon ottaen 
keskittämään toimensa niille teollisuuden 
aloille, joilla investointi T&K- ja 
innovointihankkeisiin, prosesseihin 
liittyvät innovaatiot mukaan luettuna, on 
korkealla tasolla, jotka osallistuvat 
aktiivisesti kaupan tasapainottamiseen ja 
työllistävät ammattitaitoista työvoimaa;

Or. es

Tarkistus 179
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. näin ollen on keskeisen tärkeää, että 
työntekijät otetaan ennakoivasti mukaan 
innovointiprosessiin, jolla kannustetaan 
nopeampaa täytäntöönpanoa ja 
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muutoksien perustavaa hyväksymistä, 
jotta edistetään sellaisia ”kestäviä 
yrityksiä”, joiden kilpailukyky perustuu 
kolmeen tekijään: johtoasemaan talous-, 
sosiaali- ja ympäristöalalla;

Or. en

Tarkistus 180
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. katsoo, että väärät viestit 
pääomamarkkinoilla muka 
saavutettavista korkeista tuotoista luovat 
painetta teollisuusyrityksille ja että 
välttämättömät pitkän aikavälin 
investoinnit ja innovoinnit jäävät 
toteuttamatta, kun pyritään lisäämään 
tuottoa lyhyellä aikavälillä;

Or. de

Tarkistus 181
Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n tutkimus- ja 
innovointivarojen olisi toimittava 
katalysaattorina ja niitä olisi käytettävä 
yhteisvaikutuksessa muiden kansallisten ja 
alueellisten varojen kanssa; palauttaa 
mieleen kolmen prosentin T&K-tavoitteen, 
jossa kaksi kolmasosaa tulee yksityiseltä 
sektorilta; kannattaa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien luomista 
Horisontti 2020 -ohjelmassa yksityisen 

15. katsoo, että EU:n tutkimus- ja 
innovointivarojen olisi toimittava 
katalysaattorina ja niitä olisi käytettävä 
yhteisvaikutuksessa muiden kansallisten ja 
alueellisten varojen kanssa; palauttaa 
mieleen kolmen prosentin T&K-tavoitteen, 
jossa kaksi kolmasosaa tulee yksityiseltä 
sektorilta; kannattaa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien luomista 
Horisontti 2020 -ohjelmassa yksityisen 
sektorin investointien houkuttelemiseksi; 
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sektorin investointien houkuttelemiseksi; korostaa, että on luotava suotuisa 
toimintaympäristö; katsoo, että on 
ensiarvoisen tärkeää varmistaa sellaiset
toimintaolosuhteet, joissa yritykset voivat 
toimia kilpailukykyisesti ja joihin 
sisältyvät tehokas luottojärjestelmä, 
markkinat, joilla sovelletaan 
oikeudenmukaista ja avointa 
kilpailulainsäädäntöä, sujuva ja tehokas 
oikeusjärjestelmä, suoraviivainen 
teollisoikeuslainsäädäntö, selkeä 
lupalainsäädäntö ja sujuvat 
lupamenettelyt sekä 
maahanmuuttolainsäädäntö, joka 
mahdollistaa pätevän ja osaavan 
työvoiman palkkaamisen;

Or. pt

Tarkistus 182
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n tutkimus- ja 
innovointivarojen olisi toimittava 
katalysaattorina ja niitä olisi käytettävä 
yhteisvaikutuksessa muiden kansallisten ja 
alueellisten varojen kanssa; palauttaa 
mieleen kolmen prosentin T&K-tavoitteen, 
jossa kaksi kolmasosaa tulee yksityiseltä 
sektorilta; kannattaa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien luomista 
Horisontti 2020 -ohjelmassa yksityisen 
sektorin investointien houkuttelemiseksi;

15. katsoo, että EU:n tutkimus- ja 
innovointivarojen olisi toimittava 
katalysaattorina ja niitä olisi käytettävä 
yhteisvaikutuksessa eri kansallisten 
välineiden sekä alueellisten varojen 
kanssa; palauttaa mieleen kolmen prosentin 
T&K-tavoitteen, jossa kaksi kolmasosaa 
tulee yksityiseltä sektorilta; kannattaa 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien luomista Horisontti 2020 
-ohjelmassa yksityisen sektorin 
investointien houkuttelemiseksi;

Or. sv

Tarkistus 183
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n tutkimus- ja 
innovointivarojen olisi toimittava 
katalysaattorina ja niitä olisi käytettävä 
yhteisvaikutuksessa muiden kansallisten ja 
alueellisten varojen kanssa; palauttaa 
mieleen kolmen prosentin T&K-tavoitteen, 
jossa kaksi kolmasosaa tulee yksityiseltä 
sektorilta; kannattaa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien luomista 
Horisontti 2020 -ohjelmassa yksityisen 
sektorin investointien houkuttelemiseksi;

15. katsoo, että EU:n tutkimus- ja 
innovointivarojen olisi toimittava 
katalysaattorina ja niitä olisi käytettävä 
yhteisvaikutuksessa muiden kansallisten ja 
alueellisten varojen kanssa; palauttaa 
mieleen kolmen prosentin T&K-tavoitteen, 
jossa kaksi kolmasosaa tulee yksityiseltä 
sektorilta; kannattaa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien luomista 
Horisontti 2020 -ohjelmassa ja kehottaa 
komissiota varmistamaan riittävät 
houkuttimet yksityisen sektorin 
investointien takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 184
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n tutkimus- ja 
innovointivarojen olisi toimittava 
katalysaattorina ja niitä olisi käytettävä 
yhteisvaikutuksessa muiden kansallisten ja
alueellisten varojen kanssa; palauttaa 
mieleen kolmen prosentin T&K-tavoitteen, 
jossa kaksi kolmasosaa tulee yksityiseltä 
sektorilta; kannattaa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien luomista 
Horisontti 2020 -ohjelmassa yksityisen 
sektorin investointien houkuttelemiseksi;

15. katsoo, että EU:n tutkimus- ja 
innovointivarojen olisi toimittava 
katalysaattorina ja niitä olisi käytettävä 
yhteisvaikutuksessa muiden kansallisten,
alueellisten ja EU:n varojen kanssa; 
palauttaa mieleen kolmen prosentin T&K-
tavoitteen, jossa kaksi kolmasosaa tulee 
yksityiseltä sektorilta; kannattaa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
luomista Horisontti 2020 -ohjelmassa 
yksityisen sektorin investointien 
houkuttelemiseksi;

Or. ro

Tarkistus 185
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský
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Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää, että merkittävä osuus 
Horisontti 2020 -ohjelmassa pk-yrityksille 
osoitetuista varoista kohdistetaan pk-
yrityksille kohdennetun välineen kautta;

16. suhtautuu myönteisesti neljän 
prosentin osuuteen, joka kohdistetaan pk-
yrityksille kohdennetun välineen kautta 
Horisontti 2020 -ohjelman kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 186
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on tyytyväinen komission 
toimintalinjoihin sekä mahdollisiin julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin; on 
kuitenkin huolestunut siitä, että suurten 
datamassojen ja viestintätekniikan 
kehitystä ei ole otettu asianmukaisesti 
huomioon; kehottaa komissiota 
sisällyttämään nämä asianmukaisesti 
strategiaan; kehottaa komissiota tukemaan 
klusterien muodostumista toimintalinjoissa 
sekä edistämään niiden välisiä synergioita 
ja heijastusvaikutuksia;

17. on tyytyväinen komission 
toimintalinjoihin sekä mahdollisiin julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin; 
painottaa, että tehokkuus ja kestävyys 
ovat monialaisia kilpailukykyyn liittyviä 
painopistealoja, joiden olisi sisällyttävä 
keskeisenä osana kuhunkin 
toimintalinjaan; on kuitenkin huolestunut 
siitä, että suurten datamassojen ja 
viestintätekniikan kehitystä ei ole otettu 
asianmukaisesti huomioon; kehottaa 
komissiota sisällyttämään nämä 
asianmukaisesti strategiaan; kehottaa 
komissiota tukemaan klusterien 
muodostumista toimintalinjoissa sekä 
edistämään niiden välisiä synergioita ja 
heijastusvaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 187
Ivo Belet
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Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. korostaa tieto- ja viestintätekniikan 
keskeistä asemaa siirryttäessä kestävään 
talouteen: dematerialisaatio, 
ympäristövalvonta, liikenteen ja 
logistiikan tehostaminen, sähköiset 
palvelut, terveydenhoito; suhtautuu 
myönteisesti EU:n uuteen elektroniikka-
alan teollisuusstrategiaan (New European 
Industrial Strategy for Electronics), jonka 
tavoitteena on kaksinkertaistaa sirujen 
tuotanto EU:ssa ja korottaa sen osuus 
20 prosenttiin maailmanlaajuisesta 
tuotannosta; painottaa, että on jatkettava 
tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen 
edistämistä perinteisillä teollisuuden 
aloilla; lisäksi on kehitettävä uusia 
digitaalisia tuotteita ja palveluja, joilla 
autetaan saavuttamaan kestävän 
kehityksen tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 188
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa komissiota esittämään 
klusteripolitiikkaa koskevia ehdotuksia 
toisiinsa yhteydessä olevien yritysten, 
tavarantoimittajien, palvelujentarjoajien ja 
tutkimuslaitosten välisen yhteistyön 
kehittämiseksi; painottaa rajat ylittävien 
klusterien muodostamisen merkitystä;

18. katsoo, että klustereiden olisi 
synnyttävä luonnollisesti alhaalta 
ylöspäin suuntautuvalla tavalla 
vastauksena yrityksien ja/tai tutkimusalan 
tarpeisiin; katsoo näin ollen, että 
komission klusteripolitiikassa olisi 
keskityttävä pääasiassa tukemaan 
olemassa olevia ja rajat ylittäviä 
klustereita siten, että tuetaan toisiinsa 
yhteydessä olevien yritysten, 
tavarantoimittajien, palvelujentarjoajien ja 
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tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä;

Or. en


