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Amendement 1
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat vrouwen in de industrie 
nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in 
alle sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus;

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat vrouwen in de industrie 
nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in 
alle sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus, ondanks het feit dat 
uit gegevens van Eurostat over 
onderwijsresultaten blijkt dat vrouwen de 
hoofddoelstelling van Europa 2020 al in 
2013 hebben behaald, waarbij 40,1 % van 
de vrouwen tertiair onderwijs heeft 
afgerond, en ondanks het feit dat 86,2 % 
van de vrouwen in de leeftijdsgroep van 
20-24 jaar in 2019 minstens hoger 
secundair onderwijs had voltooid ten 
opzichte van 81 % van de mannen;

Or. en

Amendement 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat vrouwen in de industrie 
nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in 
alle sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus;

A. overwegende dat Europa behoefte 
heeft aan een sociaal effectieve en 
ecologisch duurzame industriestrategie 
waarbij gelijke ontwikkeling voorrang 
krijgt; overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat vrouwen in de industrie 
nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in 



PE653.758v01-00 4/96 AM\1207099NL.docx

NL

alle sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus;

Or. en

Amendement 3
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat vrouwen in de industrie 
nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in 
alle sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus;

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen, enkele 
miljoenen aan de industrie gerelateerde 
banen schept, goed is voor meer dan 80 % 
van de uitvoer en een dominante rol 
vervult in het realiseren van directe 
buitenlandse investeringen; overwegende 
dat vrouwen in de industrie nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in alle 
sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus;

Or. en

Amendement 4
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat vrouwen in de industrie 
nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in 
alle sectoren en beroepen en op alle 

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat vrouwen in de industrie 
nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in 
alle sectoren en beroepen en op alle 
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managementniveaus; managementniveaus en vaker werken in 
industriële sectoren met een lagere 
meerwaarde of in subsectoren;

Or. en

Amendement 5
Loucas Fourlas

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat vrouwen in de industrie 
nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in 
alle sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus;

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat vrouwen en personen 
met een handicap in de industrie nog 
steeds ondervertegenwoordigd zijn in alle 
sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus; overwegende dat 
optimale sociale mobiliteit nog steeds niet 
is verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 6
Kim Van Sparrentak

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat vrouwen in de industrie 
nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in 
alle sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus;

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat de industrie in de EU 
een zeer grote ecologische voetafdruk 
heeft; overwegende dat vrouwen in de 
industrie nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in alle 
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sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus;

Or. en

Amendement 7
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat vrouwen in de industrie 
nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in 
alle sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus;

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat het percentage vrouwen 
in de industrie in alle sectoren lager is dan 
het percentage mannen, van onderwijs en 
opleiding tot beroepen en op alle 
managementniveaus;

Or. en

Amendement 8
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat vrouwen in de industrie 
nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in 
alle sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus;

A. overwegende dat de industrie in de 
EU momenteel werk verschaft aan 
ongeveer 35 miljoen mensen en goed is 
voor meer dan 80 % van de uitvoer; 
overwegende dat vrouwen en personen 
met een handicap in de industrie nog 
steeds ondervertegenwoordigd zijn in alle 
sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus;

Or. en
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Amendement 9
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat ambitieuze 
handelsovereenkomsten een voorwaarde 
vormen voor het scheppen van banen in 
de EU; erkent dat de coronacrisis tot 
groeiend economisch nationalisme en 
protectionisme kan leiden en dat de 
uitdaging van op regels gebaseerde vrije 
handel en wereldwijde waardeketens nog 
groter is geworden door de 
hernationalisatie van de productie en de 
opsplitsing van wereldwijde waardeketens 
waardoor het Europese 
concurrentievermogen en hoogwaardige 
banen in het gedrang komen; vraagt de 
betrokken partijen hiertoe hun 
bevoorradingsketens te diversifiëren om 
ze minder kwetsbaar te maken;

Or. en

Amendement 10
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat kmo’s meer dan 
99 % van alle Europese bedrijven 
vertegenwoordigen, maar dat slechts 17 % 
ervan digitale technologieën met succes in 
hun activiteiten heeft geïntegreerd; 
overwegende dat 70 % van de bedrijven 
toegang tot talent beschrijft als een 
belemmering om te investeren in de 
gehele EU;
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Or. en

Amendement 11
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat Europa 
eeuwenlange sterke industriële tradities 
heeft en daarom klaar is voor een 
efficiënte tweeledige transitie op basis van 
de sociale economie en EU-waarden;

Or. en

Amendement 12
Kim Van Sparrentak

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de 
industriestrategie van de EU moet dienen 
als instrument voor het scheppen van meer 
en betere banen en het tot stand brengen 
van een inclusieve en evenwichtige 
arbeidsmarkt, dat de overgang naar een 
digitale en koolstofneutrale industrie 
begeleidt;

B. overwegende dat de nieuwe 
industriestrategie van de EU in alle 
sectoren en bedrijven moet dienen als een 
antwoord op de maatschappelijke en 
milieu-uitdagingen, zoals werkloosheid, 
vergrijzing, mobiliteit, klimaatverandering 
en verlies van biodiversiteit, voor het 
scheppen van groenere en fatsoenlijke 
banen en het tot stand brengen van een 
inclusieve en evenwichtige arbeidsmarkt, 
ter begeleiding van een eerlijke en 
rechtvaardige overgang naar een digitale 
en volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte en klimaatneutrale 
industrie in 2040;

Or. en



AM\1207099NL.docx 9/96 PE653.758v01-00

NL

Amendement 13
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de 
industriestrategie van de EU moet dienen 
als instrument voor het scheppen van meer 
en betere banen en het tot stand brengen 
van een inclusieve en evenwichtige 
arbeidsmarkt, dat de overgang naar een 
digitale en koolstofneutrale industrie 
begeleidt;

B. overwegende dat de 
industriestrategie van de EU moet dienen 
als instrument voor het scheppen van meer 
en betere banen en het tot stand brengen 
van een inclusieve en evenwichtige 
arbeidsmarkt, dat de tweeledige transitie 
naar een digitale en koolstofneutrale 
industrie begeleidt; overwegende dat de 
uitvoering van de Green Deal en de 
digitale strategie duurzame groei in de 
richting van een groenere en meer 
circulaire industrie moet bevorderen en 
nieuwe arbeidsmogelijkheden moet 
creëren;

Or. en

Amendement 14
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de 
industriestrategie van de EU moet dienen 
als instrument voor het scheppen van meer 
en betere banen en het tot stand brengen 
van een inclusieve en evenwichtige 
arbeidsmarkt, dat de overgang naar een 
digitale en koolstofneutrale industrie 
begeleidt;

B. overwegende dat de 
industriestrategie van de EU hoogwaardige 
banen moet garanderen en een inclusieve 
en evenwichtige arbeidsmarkt tot stand 
moet brengen die de mensen ten goede 
komt, die de overgang naar een digitale en 
koolstofneutrale industrie begeleidt; 
overwegende dat de industriestrategie van 
de EU moet dienen als stimulans voor 
sociale cohesie en als zodanig moet 
bijdragen aan de strijd tegen sociale 
dumping;
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Or. en

Amendement 15
José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de 
industriestrategie van de EU moet dienen 
als instrument voor het scheppen van meer 
en betere banen en het tot stand brengen 
van een inclusieve en evenwichtige 
arbeidsmarkt, dat de overgang naar een 
digitale en koolstofneutrale industrie 
begeleidt;

B. overwegende dat de 
industriestrategie van de EU de rol van 
kmo’s als de ruggengraat van de 
Europese economie moet versterken; 
overwegende dat de industriestrategie van 
de EU moet dienen als instrument voor het 
scheppen van meer en betere banen en het 
tot stand brengen van een inclusieve en 
evenwichtige arbeidsmarkt, dat de 
overgang naar een digitale en 
koolstofneutrale industrie begeleidt;

Or. en

Amendement 16
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de 
industriestrategie van de EU moet dienen 
als instrument voor het scheppen van meer 
en betere banen en het tot stand brengen 
van een inclusieve en evenwichtige 
arbeidsmarkt, dat de overgang naar een 
digitale en koolstofneutrale industrie 
begeleidt;

B. overwegende dat de 
industriestrategie van de EU moet dienen 
als instrument voor het scheppen van meer, 
betere en volledig inclusieve banen en het 
tot stand brengen van een inclusieve en 
evenwichtige arbeidsmarkt waarop ook 
personen met een handicap kunnen 
participeren, dat de overgang naar een 
digitale en koolstofneutrale industrie 
begeleidt;

Or. en
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Amendement 17
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de 
industriestrategie van de EU moet dienen 
als instrument voor het scheppen van meer 
en betere banen en het tot stand brengen 
van een inclusieve en evenwichtige 
arbeidsmarkt, dat de overgang naar een 
digitale en koolstofneutrale industrie 
begeleidt;

B. overwegende dat de 
industriestrategie van de EU moet dienen 
als instrument voor het scheppen van meer 
en betere banen en het tot stand brengen 
van een inclusieve en evenwichtige 
arbeidsmarkt, dat de overgang naar een 
digitale industrie begeleidt;

Or. en

Amendement 18
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat een langdurige 
gerichtheid op concurrentievermogen en 
op de markt gebaseerde benaderingen niet 
in staat is gebleken de verschillen tussen 
de lidstaten en de regio’s op te lossen, 
waardoor talrijke banen verloren zijn 
gegaan en de de-industrialisering van 
volledige regio’s is toegenomen; 
overwegende dat alleen een sterke 
publieke industriestrategie een 
daadwerkelijk gelijke, duurzame en 
rechtvaardige industriële ontwikkeling 
kan garanderen, met inbegrip van 
hoogwaardige banen en ambitieuze 
sociale en milieudoelstellingen;

Or. en



PE653.758v01-00 12/96 AM\1207099NL.docx

NL

Amendement 19
Kim Van Sparrentak

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat digitalisering en 
kunstmatige intelligentie van cruciaal 
belang zijn voor alle industriële sectoren, 
doordat zij het concurrentievermogen doen 
toenemen, banen creëren en economische 
welvaart scheppen;

C. overwegende dat digitalisering en 
kunstmatige intelligentie – waarbij een 
hoog niveau van cyberbeveiliging en 
volledige eerbiediging van grondrechten 
worden gewaarborgd zonder tot enige 
vorm van discriminatie of uitsluiting te 
leiden – van cruciaal belang zijn voor alle 
industriële sectoren om een groene 
industriële transitie te bewerkstelligen die 
het concurrentievermogen doet toenemen, 
waarbij duurzaamheid wordt 
ondersteund, de afhankelijkheid van 
Europa van energie- en 
hulpbronneninvoer wordt verminderd en 
banen, economische welvaart en welzijn 
voor iedereen worden gecreëerd;

Or. en

Amendement 20
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat digitalisering en 
kunstmatige intelligentie van cruciaal 
belang zijn voor alle industriële sectoren, 
doordat zij het concurrentievermogen doen 
toenemen, banen creëren en economische 
welvaart scheppen;

C. overwegende dat digitalisering en 
kunstmatige intelligentie van cruciaal 
belang zijn voor alle industriële sectoren, 
doordat zij het concurrentievermogen doen 
toenemen, banen creëren en economische 
welvaart scheppen op basis van een op de 
mens gerichte benadering qua 
ontwikkeling, uitrol en gebruik; 
overwegende dat, om het volledige 
potentieel van kunstmatige intelligentie te 
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benutten, nauwgezet aandacht aan de 
menselijke waardigheid moet worden 
besteed;

Or. en

Amendement 21
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat digitalisering en 
kunstmatige intelligentie van cruciaal 
belang zijn voor alle industriële sectoren, 
doordat zij het concurrentievermogen doen 
toenemen, banen creëren en economische 
welvaart scheppen;

C. overwegende dat digitalisering en 
kunstmatige intelligentie en de 
bevordering ervan op inclusieve, veilige 
en neutrale wijze van cruciaal belang zijn 
voor alle industriële sectoren, doordat zij 
het concurrentievermogen doen toenemen, 
banen creëren en economische welvaart 
scheppen;

Or. en

Amendement 22
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat digitalisering en 
kunstmatige intelligentie van cruciaal 
belang zijn voor alle industriële sectoren, 
doordat zij het concurrentievermogen doen 
toenemen, banen creëren en economische 
welvaart scheppen;

C. overwegende dat digitalisering en 
kunstmatige intelligentie volgens de 
beginselen van de Green Deal en de 
SDG’s van cruciaal belang zijn voor alle 
industriële sectoren, doordat zij het 
concurrentievermogen doen toenemen, 
banen creëren en economische welvaart 
scheppen;

Or. en
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Amendement 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat digitalisering en 
kunstmatige intelligentie van cruciaal 
belang zijn voor alle industriële sectoren, 
doordat zij het concurrentievermogen doen 
toenemen, banen creëren en economische 
welvaart scheppen;

C. overwegende dat digitalisering en 
kunstmatige intelligentie van cruciaal 
belang zijn voor alle industriële sectoren;

Or. en

Amendement 24
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat digitalisering en 
kunstmatige intelligentie van cruciaal 
belang zijn voor alle industriële sectoren, 
doordat zij het concurrentievermogen doen 
toenemen, banen creëren en economische 
welvaart scheppen;

C. overwegende dat digitalisering, 
collaboratieve robots, slimme fabrieken en 
kunstmatige intelligentie van cruciaal 
belang zijn voor alle industriële sectoren, 
doordat zij het concurrentievermogen doen 
toenemen, banen creëren en economische 
welvaart scheppen;

Or. en

Amendement 25
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Overweging C
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Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat digitalisering en 
kunstmatige intelligentie van cruciaal 
belang zijn voor alle industriële sectoren, 
doordat zij het concurrentievermogen doen 
toenemen, banen creëren en economische 
welvaart scheppen;

C. overwegende dat digitalisering en 
kunstmatige intelligentie van cruciaal 
belang zijn voor alle industriële sectoren, 
doordat zij het concurrentievermogen doen 
toenemen, hoogwaardige banen creëren en 
economische welvaart scheppen;

Or. en

Amendement 26
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie (AI) een strategische 
technologie is en naar verwachting de 
burgers en de samenleving ten goede zal 
komen door de levenskwaliteit te 
verbeteren en nieuwe 
werkgelegenheidskansen en duurzamere 
bedrijfsmodellen te creëren;

Or. en

Amendement 27
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat investeringen in 
onderzoek en innovatie van belang zijn 
om het concurrentievermogen en de 
productiviteit voor de Europese industrie 
te vergroten; 
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Or. en

Amendement 28
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat een Europese 
benadering van kunstmatige intelligentie 
prioritair de ethische aspecten en 
dilemma’s geassocieerd aan AI moet 
aanpakken om ervoor te zorgen dat de 
mens centraal staat, een gevoel van 
veiligheid wordt bevorderd, het welzijn 
van de mens, de samenleving en het 
milieu toenemen en de grondrechten en 
waarden van de EU volledig worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 29
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat het 
volledige potentieel van AI alleen kan 
worden benut als gebruikers zich bewust 
zijn van de mogelijke voordelen en 
uitdagingen die deze technologie 
meebrengt; overwegende dat deze kwestie 
in het onderwijsproces moet worden 
geïntegreerd, ook met betrekking tot het 
bestrijden van digitale uitsluiting, en dat 
informatiecampagnes op Europees niveau 
moeten worden gevoerd die een 
nauwkeurig beeld geven van alle aspecten 
van de ontwikkeling van AI;
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Or. en

Amendement 30
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de EU-industrie voor ongekende 
uitdagingen heeft gesteld, met meer dan 5 
miljoen mensen die het risico lopen hun 
baan te verliezen en een verwachte 
gemiddelde daling van het bbp met 
ongeveer 7 % in de EU als geheel;

D. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de EU-industrie voor ongekende 
uitdagingen heeft gesteld, met meer dan 
5 miljoen mensen die het risico lopen hun 
baan te verliezen en een verwachte 
gemiddelde daling van het bbp met 
ongeveer 7 % in de EU als geheel, en dat 
laaggeschoolde werknemers bijzonder 
kwetsbaar zijn in het digitale tijdperk en 
digitale geletterdheid dan ook een 
onmisbare troef is;

Or. en

Amendement 31
Loucas Fourlas

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de EU-industrie voor ongekende 
uitdagingen heeft gesteld, met meer dan 5 
miljoen mensen die het risico lopen hun 
baan te verliezen en een verwachte 
gemiddelde daling van het bbp met 
ongeveer 7 % in de EU als geheel;

D. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de EU-industrie voor ongekende 
uitdagingen heeft gesteld, met meer dan 
5 miljoen mensen die het risico lopen hun 
baan te verliezen en een verwachte 
gemiddelde daling van het bbp met 
ongeveer 7 % in de EU als geheel; 
overwegende dat bepaalde sociale groepen 
hun beroepsactiviteit niet kunnen 
voortzetten;

Or. en
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Amendement 32
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de EU-industrie voor ongekende 
uitdagingen heeft gesteld, met meer dan 
5 miljoen mensen die het risico lopen hun 
baan te verliezen en een verwachte 
gemiddelde daling van het bbp met 
ongeveer 7 % in de EU als geheel;

D. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de EU-industrie voor ongekende 
uitdagingen heeft gesteld, met meer dan 
5 miljoen mensen die het risico lopen hun 
baan te verliezen en een verwachte 
gemiddelde daling van het bbp met 
ongeveer 7 % in de EU als geheel; 
overwegende dat de Europese Green Deal 
prioritair moet worden herzien;

Or. en

Amendement 33
Kim Van Sparrentak

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de EU-industrie voor ongekende 
uitdagingen heeft gesteld, met meer dan 
5 miljoen mensen die het risico lopen hun 
baan te verliezen en een verwachte 
gemiddelde daling van het bbp met 
ongeveer 7 % in de EU als geheel;

D. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de EU-industrie alsook de 
mensen die in de EU wonen en werken 
voor ongekende uitdagingen heeft gesteld, 
met meer dan 5 miljoen mensen die het 
risico lopen hun baan te verliezen en een 
verwachte gemiddelde daling van het bbp 
met ongeveer 7 % in de EU als geheel;

Or. en

Amendement 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
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Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat volgens het 
verslag over de toekomst van de 
werkgelegenheid van het Wereld 
Economisch Forum 65 % van de kinderen 
die nu voor het eerst naar de lagere 
school gaan uiteindelijk compleet nieuwe 
soorten banen zullen beoefenen die nu 
nog niet bestaan; overwegende dat 
onderwijssystemen moeten zorgen voor de 
verschaffing van de universele kennis en 
vaardigheden die voor deze nieuwe 
vormen van werk zijn vereist;

Or. en

Amendement 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat waar in 
verschillende fabrieken tijdens de 
COVID-19-pandemie werknemers en 
vakbonden productiebesluiten konden 
nemen, sprake was van een snelle 
omschakeling van de productie naar 
medische producten;

Or. en

Amendement 36
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat met name 
seizoenarbeiders en personen in 
kwetsbare situaties door de grootschalige 
werkloosheid tijdens de COVID-19-
pandemie werden getroffen;

Or. en

Amendement 37
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat sociale dialoog en 
voortdurende samenwerking tussen de 
sociale partners van essentieel belang zijn 
voor een degelijk industriebeleid dat 
gericht is op het tot stand brengen van een 
eerlijker samenleving voor iedereen en het 
risico beperkt dat iemand aan zijn lot wordt 
overgelaten;

E. overwegende dat sociale dialoog en 
voortdurende samenwerking tussen de 
sociale partners, organisaties die personen 
met een handicap vertegenwoordigen en 
belanghebbenden uit de industrie van 
essentieel belang zijn voor een degelijk 
industriebeleid dat gericht is op het tot 
stand brengen van een eerlijker 
samenleving voor iedereen en het risico 
beperkt dat iemand aan zijn lot wordt 
overgelaten;

Or. en

Amendement 38
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat sociale dialoog en 
voortdurende samenwerking tussen de 

E. overwegende dat de sociale dialoog 
en collectieve onderhandelingen van 
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sociale partners van essentieel belang zijn 
voor een degelijk industriebeleid dat 
gericht is op het tot stand brengen van een 
eerlijker samenleving voor iedereen en het 
risico beperkt dat iemand aan zijn lot wordt 
overgelaten;

essentieel belang zijn voor een degelijk 
industriebeleid dat gericht is op het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden 
en arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 39
Kim Van Sparrentak

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat sociale dialoog en 
voortdurende samenwerking tussen de 
sociale partners van essentieel belang zijn 
voor een degelijk industriebeleid dat 
gericht is op het tot stand brengen van een 
eerlijker samenleving voor iedereen en het 
risico beperkt dat iemand aan zijn lot wordt 
overgelaten;

E. overwegende dat sociale dialoog en 
voortdurende samenwerking tussen de 
sociale partners van essentieel belang zijn 
voor een degelijk industriebeleid dat 
gericht is op het tot stand brengen van de 
transitie naar een eerlijker en groenere 
samenleving die niemand aan zijn lot 
overlaat;

Or. en

Amendement 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E bis. overwegende dat uit statistieken 
van Eurostat1 bis blijkt dat bijna de helft 
van de Europeanen in de leeftijdsgroep 
van 25-64 jaar geen onderwijs en 
opleiding wenst te volgen, waarbij 77,8 % 
van hen menen geen verdere onderwijs of 
opleiding nodig te hebben, waardoor zij 
dus kwetsbaar worden voor schokken en 
niet meer op de hoogte zijn van de 
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veranderingen van rol en de loopbanen 
die in de toekomst op hen van toepassing 
kunnen zijn;
__________________
1 bis 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
ubmitViewTableAction.do

Or. en

Amendement 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E bis. overwegende dat eerlijke en 
duurzame productiemodellen 
werknemers, hun vertegenwoordigers en 
vakbonden alsook de belangen en 
jarenlange kennis van werknemers 
centraal moeten stellen om ervoor te 
zorgen dat de aandacht bij de 
basisbehoeften van de maatschappij ligt;

Or. en

Amendement 42
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E bis. overwegende dat de sociale 
partners moeten worden aangemoedigd te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten op gebieden die 
voor hen van belang zijn, met volledige 
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inachtneming van hun autonomie en het 
recht op collectieve actie;

Or. en

Amendement 43
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie een enorme impact heeft gehad 
op de organisatie van arbeid en 
werkgelegenheid en de behoefte aan een 
nieuwe industriestrategie doet toenemen;

Or. en

Amendement 44
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E bis. overwegende dat 99 % van de 
bedrijven in de EU kmo’s zijn, die 
ongeveer 50 % van het bbp van de EU 
vertegenwoordigen en meer dan 
100 miljoen werknemers in dienst hebben;

Or. en

Amendement 45
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

E bis. overwegende dat economische 
groei hand in hand gaat met betere 
sociale en levensomstandigheden en 
goede arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 46
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E ter. overwegende dat de 
industriestrategie na 2020 moet zijn 
gebaseerd op industriële ecosystemen die 
alle actoren van industriële waardeketens, 
van grote bedrijven tot kmo’s en kleinere 
ondernemingen, omvatten;

Or. en

Amendement 47
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E quater. overwegende dat de 
industriestrategie van de EU regio’s moet 
helpen nieuw leven in te blazen en 
daarom hun transformatie via slimme-
specialisatiestrategieën en ESI-fondsen 
moet ondersteunen;

Or. en
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Amendement 48
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten, dat er 
op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen en dat de 
principes ervan voort moeten worden 
gehandhaafd, om eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen te 
ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels;

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU een sterke 
sociale en milieudimensie nodig heeft en 
in overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten om op 
efficiënte wijze de sociale gevolgen aan te 
pakken van structurele veranderingen bij te 
dragen aan de uitvoering van de principes 
ervan, met het oog op fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden, gelijke kansen en 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels voor iedereen; 
herinnert eraan dat hoogwaardige banen, 
sociale bescherming en goed 
functionerende openbare diensten een 
voorwaarde vormen voor bloeiende 
industriële activiteiten;

Or. en

Amendement 49
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten, dat er 
op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen en dat de 
principes ervan voort moeten worden 

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten, dat er 
op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen en dat de 
principes ervan voort moeten worden 



PE653.758v01-00 26/96 AM\1207099NL.docx

NL

gehandhaafd, om eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen te 
ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels;

gehandhaafd, om eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen te 
ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels; dringt er bij de 
industrie op aan het beginsel van 
universeel ontwerp volledig toe te passen 
om volledige toegankelijkheid al in de 
ontwerpfase tot principe te maken;

Or. en

Amendement 50
Kim Van Sparrentak

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten, dat er 
op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen en dat de 
principes ervan voort moeten worden 
gehandhaafd, om eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen te 
ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels;

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met de 
doelstellingen van de Green Deal, de 
beginselen en de doelstelling van het 
beperken van de temperatuurstijging tot 
1,5 °C van de Overeenkomst van Parijs en 
de Europese pijler van sociale rechten, dat 
er op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen en dat de 
principes ervan voort moeten worden 
gehandhaafd, om eerlijke en fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen voor 
iedereen te ondersteunen en om te zorgen 
voor toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 51
Cindy Franssen, Dennis Radtke
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten, dat er 
op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen en dat de 
principes ervan voort moeten worden 
gehandhaafd, om eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen te 
ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels;

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten, dat er 
op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen en dat de 
principes ervan voort moeten worden 
gehandhaafd, om eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen te 
ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels; wijst op de 
dringende noodzaak wereldwijde 
toeleveringsketens te diversifiëren en ze 
duurzamer en transparanter te maken;

Or. en

Amendement 52
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten, dat er 
op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen en dat de 
principes ervan voort moeten worden 
gehandhaafd, om eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen te 
ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU ten minste in 
overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten en het 
Europees Sociaal Handvest en dat er alle 
sociale gevolgen mee moeten worden 
aangepakt van structurele veranderingen en 
dat de principes ervan voort moeten 
worden gehandhaafd, om goede, eerlijke 
en gelijke arbeidsvoorwaarden, 
hoogwaardige banen en gelijke kansen te 
ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
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socialezekerheidsstelsels; socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 53
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten, dat er 
op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen en dat de 
principes ervan voort moeten worden 
gehandhaafd, om eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen te 
ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels;

1. benadrukt het feit dat het nieuwe 
industriebeleid eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen 
moet ondersteunen en rekening moet 
houden met de aanzienlijke meerwaarde 
die de industrie biedt voor arbeidsmarkten 
en socialezekerheidsstelsels alsook met de 
cruciale rol ervan als een factor van 
welvaart en gelijkheid;

Or. en

Amendement 54
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten, dat er 
op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen en dat de 

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten, dat er 
op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen en dat de 
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principes ervan voort moeten worden 
gehandhaafd, om eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen te 
ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels;

principes ervan voort moeten worden 
gehandhaafd, om eerlijke 
arbeidsvoorwaarden, gelijke kansen en 
inclusie van personen met een handicap 
te ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 55
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten, dat er 
op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen en dat de 
principes ervan voort moeten worden 
gehandhaafd, om eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen te 
ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels;

1. benadrukt het feit dat het 
industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten, dat er 
op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen en dat moet 
worden bijgedragen tot het realiseren van 
de principes ervan, om eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen te 
ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 56
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het 1. benadrukt het feit dat het 
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industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met de 
Europese pijler van sociale rechten, dat er 
op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen en dat de 
principes ervan voort moeten worden 
gehandhaafd, om eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen te 
ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels;

industriebeleid van de EU in 
overeenstemming moet zijn met onze 
sociale normen en dat er op efficiënte 
wijze de sociale en economische gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van 
structurele veranderingen, om eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en een 
ondernemingsvriendelijk klimaat te 
ondersteunen en om te zorgen voor 
toegang tot goed functionerende 
arbeidsmarkten, socialezekerheidsstelsels 
en beroepsopleiding;

Or. en

Amendement 57
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Unie en de lidstaten de 
sociale partners te eerbiedigen en te 
versterken, de reikwijdte van collectieve 
onderhandelingen uit te breiden en 
maatregelen te nemen ter bevordering van 
een hoge concentratie vakbonden en 
werkgeversverenigingen teneinde te 
zorgen voor een democratische, inclusieve 
en sociaal rechtvaardige industrie; 
onderstreept dat goed functionerende 
sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen cruciale instrumenten 
zijn voor het vormgeven van 
arbeidsvoorwaarden; meent dat de 
gemeenschappelijke samenwerking tussen 
de Unie, de lidstaten, de sociale partners 
en representatieve maatschappelijke 
organisaties de juiste omgeving schept 
waarin de Europese industrie kan 
groeien; benadrukt dat de sociale dialoog 
bijdraagt aan zowel economisch 
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concurrentievermogen als sociale cohesie; 
verzoekt om een verdere versterking van 
de sociale dialoog in heel Europa om 
industriële betrekkingen in evenwicht te 
brengen en collectieve onderhandelingen 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 58
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat landspecifieke 
aanbevelingen acties en kwesties die 
relevant zijn voor (EU-)industriebeleid in 
het Europees Semester moeten bevatten; 
benadrukt dat het meten van de status quo 
en de vooruitgang essentieel is voor 
empirisch onderbouwde beleidsvorming 
voor de toekomst, hetgeen ook zou zorgen 
voor informatie voor de EU-lidstaten wat 
betreft de vorderingen en ontwikkelingen 
van industriebeleid op nationaal en EU-
niveau;

Or. en

Amendement 59
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat industrie- en 
werkgelegenheidsbeleid voornamelijk 
onder de bevoegdheden van de lidstaten 
valt en dat het aan de lidstaten is om een 
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degelijke industriestrategie te ontwikkelen 
en de uitwisseling van informatie en 
goede praktijken te bevorderen, teneinde 
positieve effecten op de 
arbeidsvoorwaarden en rechten van 
werknemers te bewerkstelligen en loon- 
en sociale dumping te voorkomen;

Or. en

Amendement 60
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent dat een transitie naar een 
koolstofneutrale industrie bepaalde 
sectoren zal schaden en dat zich daarbij 
mislukkingen zullen voordoen, waardoor 
bedrijven zullen moeten sluiten en de 
werkloosheid zal stijgen; vraagt de 
Commissie en de lidstaten daarom geen 
industriële reconversie te forceren en de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan in overeenstemming met 
technologische ontwikkelingen uit te 
stellen;

Or. en

Amendement 61
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat welke 
industriestrategie dan ook de werknemers, 
hun vertegenwoordigers en vakbonden 
alsook de belangen en jarenlange kennis 
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van werknemers centraal moeten stellen 
om te zorgen voor een democratische 
werking; verzoekt de Commissie om 
werknemers, hun vertegenwoordigers en 
vakbonden volledig bij elke fase van de 
procedure te betrekken;

Or. en

Amendement 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat digitalisering, 
kunstmatige intelligentie, analyse van big 
data, cyberbeveiliging, innovatie en 
ontwikkeling van maatregelen voor 
duurzame industrieën essentieel zijn voor 
het creëren van betere sociale cohesie, het 
behalen van de doelstellingen van de 
Europese Green Deal en het waarborgen 
van het concurrentievermogen van de 
EU;

Or. en

Amendement 63
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt het belang van grens- 
en seizoenarbeiders voor het verlenen van 
diensten als een essentieel onderdeel van 
de op economisch herstel gerichte 
inspanningen, en dringt aan op 
maatregelen om hun mobiliteit te 
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stimuleren en hun arbeidsrechten te 
beschermen, met inbegrip van een betere 
uitvoering van de bestaande wetgeving;

Or. en

Amendement 64
José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat kmo’s centraal 
moeten staan in de nieuwe 
industriestrategie, als voorvechters van 
ondernemerschap en werkgelegenheid in 
de EU;

Or. en

Amendement 65
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat sociale 
markttradities van de EU in de 
industriestrategie moeten worden 
weerspiegeld;

Or. en

Amendement 66
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt er bij de Europese 
Commissie op aan iets te doen aan de 
problemen van grens- en seizoenarbeiders 
die zij ondervinden bij het verwerven van 
hun sociale rechten vanwege het gebrek 
aan meeneembaarheid van rechten voor 
werknemers door middel van een snelle 
goedkeuring van de herziening van de 
verordening inzake de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels en de uitvoering 
van gecoördineerde digitale oplossingen 
op het niveau van de lidstaten, waarbij 
oplossingen tegen alle vormen van fraude 
worden verbeterd en gestroomlijnd;

Or. en

Amendement 67
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. roept de Commissie op tot het tot 
stand brengen van een sterk 
governancekader, met inbegrip van de 
sociale partners en een industrieel forum 
ter ondersteuning van de Commissie bij 
de succesvolle uitvoering van de 
industriestrategie, een vast punt voor 
vooruitgang op de Raad 
Concurrentievermogen en het Europees 
Parlement en industriële allianties tussen 
de industrie en de lidstaten;

Or. en

Amendement 68
Lukas Mandl
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat het 
Europees herverzekeringsstelsel voor 
permanente werkloosheid moet worden 
goedgekeurd als een belangrijk 
instrument dat de tweeledige ecologische 
en digitale transitie moet begeleiden;

Schrappen

Or. en

Amendement 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat het 
Europees herverzekeringsstelsel voor 
permanente werkloosheid moet worden 
goedgekeurd als een belangrijk 
instrument dat de tweeledige ecologische 
en digitale transitie moet begeleiden;

Schrappen

Or. en

Amendement 70
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat het 
Europees herverzekeringsstelsel voor 
permanente werkloosheid moet worden 
goedgekeurd als een belangrijk 
instrument dat de tweeledige ecologische 

Schrappen
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en digitale transitie moet begeleiden;

Or. en

Amendement 71
Kim Van Sparrentak

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat het Europees 
herverzekeringsstelsel voor permanente 
werkloosheid moet worden goedgekeurd 
als een belangrijk instrument dat de 
tweeledige ecologische en digitale transitie 
moet begeleiden;

2. benadrukt het feit dat het Europees 
herverzekeringsstelsel voor permanente 
werkloosheid moet worden goedgekeurd 
als een belangrijk instrument dat de 
rechtvaardige transitie naar een volledig 
op hernieuwbare energie gebaseerde, 
uiterst hulpbronnen- en energie-
efficiënte, circulaire en koolstofneutrale 
en digitale economie moet begeleiden;

Or. en

Amendement 72
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat het Europees 
herverzekeringsstelsel voor permanente 
werkloosheid moet worden goedgekeurd 
als een belangrijk instrument dat de 
tweeledige ecologische en digitale transitie 
moet begeleiden;

2. benadrukt het feit dat het Europees 
herverzekeringsstelsel voor permanente 
werkloosheid voor de landen van de EMU 
moet worden goedgekeurd als een 
belangrijk instrument dat de tweeledige 
ecologische en digitale transitie moet 
begeleiden;

Or. en



PE653.758v01-00 38/96 AM\1207099NL.docx

NL

Amendement 73
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat het Europees 
herverzekeringsstelsel voor permanente 
werkloosheid moet worden goedgekeurd 
als een belangrijk instrument dat de 
tweeledige ecologische en digitale transitie 
moet begeleiden;

2. merkt op dat een Europees 
herverzekeringsstelsel voor permanente 
werkloosheid de tweeledige ecologische en 
digitale transitie kan begeleiden;

Or. en

Amendement 74
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat het Europees 
herverzekeringsstelsel voor permanente 
werkloosheid moet worden goedgekeurd 
als een belangrijk instrument dat de 
tweeledige ecologische en digitale transitie 
moet begeleiden;

2. benadrukt het feit dat de Europese 
Commissie meer instrumenten moet 
ontwikkelen om de tweeledige ecologische 
en digitale transitie te begeleiden;

Or. en

Amendement 75
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat het Europees 
herverzekeringsstelsel voor permanente 
werkloosheid moet worden goedgekeurd 

2. benadrukt het feit dat het Europees 
herverzekeringsstelsel voor werkloosheid 
moet worden goedgekeurd als een tijdelijk 
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als een belangrijk instrument dat de 
tweeledige ecologische en digitale transitie 
moet begeleiden;

instrument dat in overeenstemming moet 
zijn met de ecologische en digitale 
transitie;

Or. en

Amendement 76
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat het Europees 
herverzekeringsstelsel voor permanente 
werkloosheid moet worden goedgekeurd 
als een belangrijk instrument dat de 
tweeledige ecologische en digitale transitie 
moet begeleiden;

2. benadrukt het feit dat de lidstaten 
adequate oplossingen moeten vinden om 
negatieve gevolgen van de tweeledige 
ecologische en digitale transitie te 
verzachten;

Or. en

Amendement 77
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, 
Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

verzoekt de Commissie om onverwijld te 
komen met een voorstel voor een 
permanente Europees 
herverzekeringsstelsel voor werkloosheid, 
zoals aangekondigd door de voorzitter van 
de Europese Commissie, Ursula von der 
Leyen, teneinde een macro-economische 
stabilisering te bewerkstelligen die 
bijdraagt aan de veerkracht van de 
Europese economie in het algemeen en de 
Europese industrie in het bijzonder; is 
van mening dat de dringende noodzaak 
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van een dergelijk instrument wordt 
aangetoond door de financiële crisis in 
2008 en de COVID-19-crisis in 2020;

Or. en

Amendement 78
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat voor het 
verwerven of behouden van mondiaal 
leiderschap in strategische industriële 
sectoren en ten aanzien van bepaalde 
technologieën, met name die met een hoge 
meerwaarde, Europa moet voorzien in 
toereikende middelen voor onderzoek en 
innovatie, waaronder het programma 
Horizon Europa en het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie (EIT); 
herinnert aan de positieve neveneffecten 
van innovatie-inspanningen met 
betrekking tot de kwantiteit en vooral de 
kwaliteit van banen;

Or. en

Amendement 79
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ingenomen met de door de 
Commissie verstrekte financiële steun 
voor het behoud van banen via het SURE-
programma en andere partnerschappen 
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tussen arbeidsbemiddelingsdiensten, de 
sociale partners en bedrijven ter 
vergemakkelijking van omscholing, met 
name voor alle categorieën 
seizoenarbeiders in de toeristische sector;

Or. en

Amendement 80
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt om een snelle 
goedkeuring van een alomvattend EU-
herstelplan, waarin een gecoördineerde 
herstelstrategie voor Europa na de 
pandemie wordt vastgesteld die wordt 
gefinancierd door openbare en 
particuliere investeringen in de tweeledige 
transitie naar een gedigitaliseerde en 
koolstofneutrale economie;

Or. en

Amendement 81
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat onderzoeks- en 
innovatieprojecten in het kader van 
Horizon Europa cruciale investeringen 
vormen om klimaatneutraliteit in 2050 
alsook een concurrentievoorsprong voor 
bedrijven en werknemers in de EU te 
realiseren;

Or. en
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Amendement 82
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat een 
bezuinigingsbeleid de binnenlandse vraag 
en openbare investeringen doet afnemen 
en daarom onverenigbaar is met een 
ambitieuze industriestrategie;

Or. en

Amendement 83
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is ingenomen met het door de 
Commissie op 27 mei 2020 ingediende 
voorstel voor een EU-herstelplan, dat een 
versterkte langetermijnbegroting van de 
EU (MFK 2021-2027) en een nieuw 
herstelinstrument van 750 miljard EUR 
(“Next Generation EU”) behelst, en 
benadrukt in dit opzicht het belang van 
investeringen in sectoren die met name 
door de crisis worden getroffen via de 
faciliteit voor herstel en veerkracht die de 
ontwikkeling van een strategie voor 
duurzaam en concurrerend 
industriebeleid in de gehele EU mogelijk 
zal maken;

Or. en
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Amendement 84
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat alle 
programma’s en instrumenten in het 
kader van “Next Generation EU” gericht 
moeten zijn op het faciliteren van actief 
werkgelegenheidsbeleid in de EU-
lidstaten, met name in de industriële 
sector, alsook op het bevorderen van 
telewerk voor zover mogelijk door te 
investeren in digitale vaardigheden en 
digitale infrastructuur, met name voor 
kmo’s en zelfstandigen in de EU;

Or. en

Amendement 85
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat de Europese 
industrie moet zijn gestoeld op 
ecosystemen die berusten op zakelijke 
ontdekking en die investeren in de 
oprichting van start-ups en nieuwe kmo’s 
die slimme specialisatie zullen bevorderen 
en zullen voorzien in de ambitie voor 
zakelijke groei en uitbreiding; meent dat 
het ontwikkelen van ondernemingszin van 
cruciaal belang is voor het opbouwen van 
veerkracht, aangezien verschillende 
regio’s in de EU nog steeds te kampen 
hebben met een laag 
overlevingspercentage van nieuw 
opgerichte start-ups en kmo’s; benadrukt 
dat de volgende generatie ondernemers 
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moet worden gestimuleerd om te zorgen 
voor de opkomst van snel groeiende 
bedrijven en “eenhoorns” die Europa 
helpen een significante impact te hebben 
op het mondiale industriële landschap;

Or. en

Amendement 86
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU;

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU strategieën moet 
omvatten om het terughalen te bevorderen 
van kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid en mogelijkheden voor 
de be- en verwerkende industrie naar de 
EU, teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU; 
benadrukt dat op alle overheidsniveaus al 
het mogelijke moet worden gedaan om de 
kapitalisatie van bedrijven te versterken; 
onderstreept dat de publieke sector 
tegelijkertijd alles wat tot nieuw 
overheidseigendom in bedrijven leidt, 
zoveel mogelijk uit de weg moet gaan;

Or. en

Amendement 87
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU;

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU moet zijn 
gericht op versnelde innovatie, met name 
op de kerngebieden digitalisering en 
productie met specifieke focus op 
cyberbeveiliging 
enverplaatsingsstrategieën moet omvatten 
om het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het mondiale 
concurrentievermogen van nationale 
economieën van de EU-lidstaten te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU;

Or. en

Amendement 88
Kim Van Sparrentak

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen, 
duurzaamheid en welvaart te vergroten en 
buitensporige afhankelijkheid van 
buitenlandse aanbieders te vermijden, met 
name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
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strategische autonomie van de EU; het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU; meent 
dat het industriebeleid van de EU ook 
duurzame stedelijke en kleinschalige 
gespecialiseerde productie als alternatief 
voor grootschalige industriële productie 
moet ondersteunen;

Or. en

Amendement 89
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU;

3. is van mening dat het nieuwe 
industriebeleid verplaatsingsstrategieën 
moet omvatten om de nadruk te leggen op 
binnenlandse productiviteit op basis van 
onderzoek en innovatie en het terughalen 
te bevorderen van kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid en 
mogelijkheden voor de be- en verwerkende 
industrie naar de EU, teneinde het 
concurrentievermogen te vergroten en 
buitensporige afhankelijkheid van 
buitenlandse aanbieders te vermijden, met 
name in strategische sectoren als 
gezondheid, landbouw, digitalisering en 
energie, en in de respectieve 
toeleveringsketens, met het oog op het 
versterken van de strategische autonomie 
van de EU en het garanderen van de 
werkgelegenheid van Europese 
werknemers in deze sectoren;

Or. en

Amendement 90
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs 
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Ginel, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU;

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU; ; 
benadrukt dat staatssteun noch tot 
versnippering van de Europese 
eengemaakte markt mag leiden noch in 
ongelijkheid tussen industriële bedrijven 
in verschillende lidstaten mag resulteren;

Or. en

Amendement 91
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, waarbij 
wordt gezorgd voor evenwichtige 
regionale ontwikkeling door middel van 
versterking van het cohesiebeleid en de 
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met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU;

Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF), teneinde het 
concurrentievermogen te vergroten en 
buitensporige afhankelijkheid van 
buitenlandse aanbieders te vermijden, met 
name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU;

Or. en

Amendement 92
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU;

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU strategieën voor 
publieke investeringen moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie in de gehele Unie, 
teneinde de gelijke en duurzame 
ontwikkeling van alle EU-regio’s te 
ondersteunen, met name in strategische 
sectoren als gezondheid, digitalisering en 
energie; verzoekt de Commissie het 
gebruik van publieke investeringen te 
bevorderen om hoogwaardige banen te 
creëren en ambitieuze sociale en 
milieudoelstellingen te behalen;

Or. en

Amendement 93
Marc Angel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU;

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
levensmiddelen, farmaceutische en 
medische hulpmiddelen, digitalisering en 
energie, met het oog op het versterken van 
de strategische autonomie van de EU;

Or. en

Amendement 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU;

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, voedselketens, digitalisering 
en gegevensbeveiliging en energie, met het 
oog op het versterken van de strategische 
autonomie van de EU;

Or. en
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Amendement 95
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU;

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering, 
voedselvoorziening en energie, met het oog 
op het versterken van de strategische 
autonomie van de EU;

Or. en

Amendement 96
José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen en 
cohesie te vergroten en buitensporige 
afhankelijkheid van buitenlandse 
aanbieders te vermijden, met name in 
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gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU;

strategische sectoren als gezondheid, 
digitalisering en energie, met het oog op 
het versterken van de strategische 
autonomie van de EU;

Or. en

Amendement 97
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën moet omvatten om 
het terughalen te bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
en mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie naar de EU, 
teneinde het concurrentievermogen te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid 
van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als 
gezondheid, digitalisering en energie, met 
het oog op het versterken van de 
strategische autonomie van de EU;

3. is van mening dat het 
industriebeleid van de EU 
verplaatsingsstrategieën voor bepaalde 
sectoren moet omvatten, teneinde 
buitensporige afhankelijkheid van 
buitenlandse aanbieders te vermijden, met 
name sectoren als gezondheid, 
digitalisering en energie, met het oog op 
het versterken van de strategische 
autonomie van de EU; wijst in dit opzicht 
op het belang van vaardigheden van de 
werknemers in deze sectoren;

Or. en

Amendement 98
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

meent dat het industriebeleid van de Unie 
alleen kan slagen door middel van 
geïntegreerde strategische planning, 
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waarbij de middelen van Europese 
spelers, regionale en lokale instellingen, 
industriële clusters, de sociale partners, 
universiteiten en onderzoeksgroepen 
worden gebundeld; wijst in deze context 
op het belang van ondersteunende 
structuren zoals kmo-netwerken, 
regionale ontwikkelingsagentschappen, 
innovatieclusters en start-upadvisering 
voor de totstandbrenging van lokale en 
regionale industriële waardeketens;

Or. en

Amendement 99
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat investeringen in 
gezondheid en veiligheid op het werk 
beroepsgerelateerde ziekten, ongevallen 
en schadelijke fysieke en psychosociale 
belasting helpen voorkomen en een 
concreet positief effect hebben op de 
economie door bij te dragen aan betere 
prestaties en duurzame loopbanen; 
herinnert eraan dat volgens de Europese 
Commissie elke euro die aan gezondheid 
en veiligheid op het werk wordt 
uitgegeven, minstens twee euro oplevert; 
benadrukt dat gezondheid en veiligheid op 
het werk ook in de nieuwe 
industriestrategie voor Europa een 
prioriteit moet zijn;

Or. en

Amendement 100
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op het belang van een 
duurzame strategie die het mondiale 
concurrentievermogen van de industrie en 
van kmo’s niet aantast en hun 
werknemers niet in gevaar brengt; 
benadrukt dat kmo’s te maken hebben 
met te veel administratieve rompslomp en 
dat de Europese Green Deal een 
onevenredige extra financiële belasting in 
het algemeen vormt met het oog op de 
COVID-19-crisis;

Or. en

Amendement 101
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met het toegenomen 
aantal middelen die aan het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie zijn 
toegewezen, aangezien 160 000 banen in 
de steenkoolsector tegen 2030 kunnen zijn 
verdwenen in het kader van het 
langdurige industriële overgangsproces, 
terwijl andere sectoren zoals energie-
intensieve industrieën of de 
automobielindustrie ook met ingrijpende 
structurele veranderingen te maken zullen 
krijgen;

Or. en

Amendement 102
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat de 
industriestrategie van de EU moet worden 
ontwikkeld samen met opleidings-, om- en 
bijscholingsbeleid dat is gericht op de 
ontwikkeling van de juiste vaardigheden 
voor de verschuiving naar duurzame 
productiewijzen en dienstverlening, in 
overeenstemming met de toezeggingen 
van de EU om een klimaatneutrale 
economie in 2050 te realiseren;

Or. en

Amendement 103
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de cruciale rol van kmo’s 
in het uitvoeren en realiseren van het 
industriebeleid van de EU en het behalen 
van de doelstellingen van de tweeledige 
groene en digitale transitie; benadrukt 
daarom dat hun ontwikkeling moet 
worden ondersteund door de toegang tot 
adequate financieringsmiddelen te 
vergemakkelijken en administratieve 
rompslomp te verminderen;

Or. en

Amendement 104
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie uitvoerig 
onderzoek te doen naar de impact van de 
afhankelijkheid van Europa van invoer 
uit derde landen, met name China en 
andere landen waar de overheid grote 
invloed op de markt uitoefent, hetgeen tot 
oneerlijke gevolgen voor bedrijven en 
werknemers in de EU leidt;

Or. en

Amendement 105
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. erkent de op maat gesneden 
benadering die de Europese Commissie 
zal volgen bij het opzetten van de 
programma’s in het kader van de 
industriestrategie; verzoekt dat deze 
benadering vanuit een realistisch 
perspectief wordt gehandhaafd waarbij 
aan de echte behoeften van elk 
ecosysteem wordt voldaan;

Or. en

Amendement 106
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst met het oog op het 
beschermen van de Europese 
werkgelegenheid op de noodzaak van 
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hervorming van het EU-
mededingingsrecht, waarbij wordt 
gewaarborgd dat de EU open en 
aantrekkelijk blijft voor buitenlandse 
investeringen in het kader van de 
rechtsstaat en EU-normen;

Or. en

Amendement 107
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de lidstaten en de 
Europese Commissie te zorgen voor een 
rechtvaardige transitie naar duurzame 
economische systemen als een onmisbaar 
aspect van de nieuwe industriestrategie 
van de EU, met name voor kmo’s, die de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen; is in dit opzicht voorstander van 
complementariteit met het nieuwe 
actieplan voor de circulaire economie dat 
naar verwachting tegen 2030 tot wel 
700 000 nieuwe banen in de gehele EU 
zal creëren, waarvan vele met name kmo’s 
ten goede zullen komen;

Or. en

Amendement 108
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept dat het imago van de 
industriële sector als hoeksteen van de 
economie moet worden verbeterd, 



AM\1207099NL.docx 57/96 PE653.758v01-00

NL

aangezien deze in een op de vijf banen 
voorziet en goed is voor een groot aandeel 
van de Europese uitvoer en investeringen 
in onderzoek en innovatie; wijst ook op de 
noodzaak van het verder verbeteren van 
het imago van ondernemerschap, dat van 
wezenlijk belang is voor innovatie, het 
scheppen van werkgelegenheid en 
inclusie;

Or. en

Amendement 109
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een ondersteunende omgeving 
voor bedrijven te creëren die hen aanzet 
tot ontwikkeling en groei door de lasten 
van de regelgeving te verminderen en 
bepaalde fiscale verplichtingen 
uiteindelijk weg te nemen om het creëren 
van nieuwe banen te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 110
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat het Europese 
concurrentievermogen voornamelijk 
wordt bepaald door het algemene 
ondernemingsklimaat in de EU en 
verzoekt daarom om aanhoudende 
inspanningen om de bedrijfsomgeving 
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voor kmo’s en strategische sectoren te 
versterken;

Or. en

Amendement 111
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat bedrijven met het 
oog op eerlijke mededinging geen vrije 
toegang tot hun bedrijfsgegevens moeten 
geven, aangezien gegevensprivacy een 
cruciale factor voor bedrijven is en 
daarom ook banen in Europa vrijwaart;

Or. en

Amendement 112
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst op de noodzaak te voorzien in 
adequate bescherming voor alle 
werknemers in de sectoren die het meest 
worden getroffen door de Europese Green 
Deal alvorens een plan uit te voeren;

Or. en

Amendement 113
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. herinnert eraan dat de 
automobiel- en de staalsector het meest te 
lijden hebben onder de impact van de 
COVID-19-pandemie alsook door de in de 
toekomstige economie verwachte 
veranderingen; is van mening dat in de 
nieuwe industriestrategie acties voor deze 
sectoren moeten worden opgenomen, met 
inbegrip van passende financiële 
ondersteuning;

Or. en

Amendement 114
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten te zorgen voor de vereiste 
investeringen in infrastructuur om brede 
toegang in alle Europese regio’s te 
waarborgen, met name in 
plattelandsgebieden en de regio’s zoals 
bedoeld in artikel 174 van het VWEU, en 
om ondernemerschap en nieuwe 
arbeidskansen te bevorderen;

Or. en

Amendement 115
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte 
en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 
moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa;

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte 
en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 
moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; onderstreept dat instrumenten 
van actief arbeidsmarktbeleid en toegang 
tot socialezekerheidsstelsels op basis van 
solidariteit een voorwaarde vormen voor 
een goed opgeleide Europese 
beroepsbevolking; verzoekt de Commissie 
in verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa en 
herinnert eraan dat fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden en bedrijfsinterne 
opleiding en bĳ- en nascholing cruciale 
factoren zijn om het tekort aan 
vaardigheden op te vangen;

Or. en

Amendement 116
Kim Van Sparrentak

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel aan te 
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nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte 
en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 
moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa;

trekken, in dienst te nemen en te houden 
van essentieel belang is voor een 
concurrerende industrie in de EU; is van 
mening dat actief arbeidsmarktbeleid, 
onderwijs, een leven lang leren, opleiding 
in toekomstgerichte sectoren en 
werkgelegenheid, toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang en vaardigheden, 
met name wat beroepsopleiding en digitale 
vaardigheden betreft, van essentieel belang 
zijn om de huidige en toekomstige tekorten 
aan vaardigheden aan te pakken en mensen 
toekomstige perspectieven en inkomens te 
bieden; is van mening dat een 
langetermijnstrategie en meer 
investeringen in menselijk potentieel en 
een leven lang leren een voorwaarde zijn 
voor een efficiënte en tijdige bijscholing en 
omscholing van werknemers en 
werkzoekenden en dat dit een integrerend 
deel moet uitmaken van de 
industriestrategie van de EU; verzoekt de 
Commissie in verband hiermee te zorgen 
voor complementariteit tussen de 
doelstellingen van de nieuwe 
industriestrategie, de Europese 
klimaatdoelstellingen, de nieuwe Green 
Deal en de verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa;

Or. en

Amendement 117
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden, door een brug te 
slaan tussen de fysieke en de digitale 
wereld, van essentieel belang is voor een 
concurrerende industrie in de EU; 
onderstreept dat de EU informatie-
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beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte 
en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 
moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa;

uitwisseling, samenwerking en 
partnerschappen tussen alle actoren van 
de economie, met bijzondere nadruk op 
onderzoeks- en onderwijsinstellingen, 
moet bevorderen en is van mening dat 
onderwijs in toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren en digitale geletterdheid een 
voorwaarde zijn voor een efficiënte en 
tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 
moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa;

Or. en

Amendement 118
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte 
en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte 
en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 
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moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa;

moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa door te 
focussen op concrete maatregelen en 
gecoördineerde strategieën voor 
volwassenen, zodat zij hun vaardigheden 
en kwalificaties kunnen versterken om 
tegemoet te komen aan actuele 
marktbehoeften, eisen en transities;

Or. en

Amendement 119
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte 
en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 
moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa;

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding, duale opleiding en 
digitale vaardigheden betreft, van 
essentieel belang is om de huidige tekorten 
aan vaardigheden aan te pakken; meent dat 
de EU-industrie en -ondernemingen een 
sleutelrol moeten spelen in het plannen en 
ontwikkelen van onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s om de overgang 
naar de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken; is van mening dat een 
leven lang leren een voorwaarde is voor 
een efficiënte en tijdige bijscholing en 
omscholing van werknemers en dat dit een 
integrerend deel moet uitmaken van de 
industriestrategie van de EU; verzoekt de 
Commissie in verband hiermee te zorgen 
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voor complementariteit tussen de 
doelstellingen van de nieuwe 
industriestrategie en de verwachte 
bijgewerkte vaardighedenagenda voor 
Europa;

Or. en

Amendement 120
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte 
en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 
moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa;

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat investeringen in 
onderwijs in toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang zijn om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte 
en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 
moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa; wijst 
erop dat vaardigheden moeten aansluiten 
op de behoeften van de arbeidsmarkt; 
vraagt om een betere erkenning van 
kwalificaties;

Or. en
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Amendement 121
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte 
en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 
moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa;

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; wijst op het belang van 
betrokkenheid van werknemers bij 
bestuur en hun zelfstandig 
ondernemerschap, ook via coöperatieven 
en sociale ondernemingen; is van mening 
dat een leven lang leren een voorwaarde is 
voor een efficiënte en tijdige bijscholing en 
omscholing van werknemers en dat dit een 
integrerend deel moet uitmaken van de 
industriestrategie van de EU; verzoekt de 
Commissie in verband hiermee te zorgen 
voor complementariteit tussen de 
doelstellingen van de nieuwe 
industriestrategie en de verwachte 
bijgewerkte vaardighedenagenda voor 
Europa;

Or. en

Amendement 122
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
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nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte 
en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 
moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa;

nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een stabiele en duurzame industrie 
in de EU; acht hogere lonen en betere 
arbeidsomstandigheden van wezenlijk 
belang in dit opzicht; is van mening dat 
onderwijs in toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van belang is evenals het 
aanpakken van de huidige tekorten aan 
vaardigheden; is van mening dat een leven 
lang leren kan helpen bij het waarborgen 
van een efficiënte en tijdige bijscholing en 
omscholing van werknemers en dat dit een 
integrerend deel moet uitmaken van de 
industriestrategie van de EU; verzoekt de 
Commissie in verband hiermee te zorgen 
voor complementariteit tussen de 
doelstellingen van de nieuwe 
industriestrategie en de verwachte 
bijgewerkte vaardighedenagenda voor 
Europa;

Or. en

Amendement 123
Loucas Fourlas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte 
en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte 
en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 
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moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa;

moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa; meent 
dat moet worden gekeken naar 
aanvullende instrumenten die de 
convergentie van de arbeidsmarkten 
versterken;

Or. en

Amendement 124
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte 
en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers en dat dit een integrerend deel 
moet uitmaken van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee te zorgen voor 
complementariteit tussen de doelstellingen 
van de nieuwe industriestrategie en de 
verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa;

4. benadrukt het feit dat het vermogen 
om gekwalificeerd personeel in dienst te 
nemen en te houden van essentieel belang 
is voor een concurrerende industrie in de 
EU; is van mening dat onderwijs in 
toekomstgerichte sectoren en 
vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te 
pakken; is van mening dat een 
geïndividualiseerd leven lang leren een 
voorwaarde is voor een efficiënte en tijdige 
bijscholing en omscholing van werknemers 
en dat dit een integrerend deel moet 
uitmaken van de industriestrategie van de 
EU; verzoekt de Commissie in verband 
hiermee te zorgen voor complementariteit 
tussen de doelstellingen van de nieuwe 
industriestrategie en de verwachte 
bijgewerkte vaardighedenagenda voor 
Europa;

Or. en
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Amendement 125
Kim Van Sparrentak

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. meent dat bij het te boven komen 
van de COVID-19-crisis de transitie naar 
een circulaire klimaatneutrale economie 
en samenleving moet worden bespoedigd, 
aangezien deze nieuwe kansen biedt om 
werkgelegenheid te scheppen en de 
industriële sector van Europa te 
moderniseren door nieuwe markten te 
creëren, met name door middel van 
energie-efficiëntie, het opschalen van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
bevordering van innovatieve modellen 
zoals upcycling, hergebruik en 
herstelling, door een recht op reparatie 
vast te stellen, terwijl aan het welzijn van 
mensen wordt bijgedragen en het energie- 
en hulpbronnenverbruik in Europa, en 
dus het kostenplaatje, wordt verminderd;

Or. en

Amendement 126
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat tekorten aan 
vaardigheden tot de grootste uitdagingen 
behoren waarmee bedrijven tegenwoordig 
te maken hebben, die een rem zetten op 
hun productie en groei; is van mening dat 
bedrijven een cruciale rol spelen in het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
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vaardigheden en competenties; verzoekt 
de EU en de lidstaten betere 
samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen en bedrijven te 
bevorderen en te ondersteunen teneinde te 
voorzien in de nieuwe vaardigheden voor 
nieuwe beroepen en sectoren die uit de 
transitie naar een duurzame, digitale en 
groene economie zullen voorkomen;

Or. en

Amendement 127
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat in de nieuwe 
industriestrategie voor Europa voorrang 
moet worden gegeven aan het bevorderen 
van een Europese ondernemingsgeest, een 
cultuur van onderwĳs en opleiding 
gedurende het hele leven en concrete 
omscholingsmaatregelen om tot een 
sterke en veerkrachtige beroepsbevolking 
te komen; vraagt dat in de 
industriestrategie van de EU rekening 
wordt gehouden met de verschillende 
regio’s in de EU en de verschillende 
arbeidsmarkten van de EU-lidstaten om te 
zorgen voor samenhang op de interne 
markt en voor gelijke 
arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 128
Marc Angel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie adequaat te 
reageren op verdere sectorale 
veranderingen die een passend 
omscholingsprogramma vergen voor 
werknemers wiens arbeidsplaats zal 
verdwijnen of door robotica zal worden 
vervangen; wijst er ook met het oog op het 
versterken van de eengemaakte markt op 
dat moet worden ingespeeld op potentiële 
maatschappelijke reacties en dat 
concepten en ideeën moeten worden 
ontwikkeld die een antwoord op deze 
uitdagingen kunnen bieden, waaronder de 
mogelijke belastingaspecten van de door 
robotica vervangen arbeidsplaatsen;

Or. en

Amendement 129
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat jonge leerlingen via 
hoogwaardige, betaalde stages sneller op 
de arbeidsmarkt moeten worden 
geïntegreerd; verzoekt de lidstaten de 
cultuur van beroepsonderwijs en -
opleiding vanaf het lager onderwijs te 
bevorderen, waarbij het beoefenen van 
een vak wordt gewaardeerd en het traject 
van beroepsonderwijs en -opleiding een 
gewenst en voorspelbaar traject wordt;

Or. en

Amendement 130
Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat sociale dialoog op 
alle niveaus en sterke sociale partners 
essentieel zijn voor het aanpakken van 
economische en industriële uitdagingen 
samen met werknemers en werkgevers, 
waaronder het anticiperen op 
veranderingen en het bepalen van 
gemeenschappelijke strategieën voor 
bedrijven en werknemers om te 
vernieuwen en succesvol met 
veranderingen om te gaan;

Or. en

Amendement 131
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de ontwikkeling van 
technologieën voor kunstmatige 
intelligentie grote ethische uitdagingen 
meebrengt voor de toekomst van de 
arbeidsmarkt; beveelt aan dat de 
Commissie rekening houdt met dit 
probleem in haar effectbeoordelingen 
inzake AI-wetgeving;

Or. en

Amendement 132
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst op het belang van 
toegankelijkheid van leeractiviteiten voor 
het creëren van een cultuur van een leven 
lang leren; roept de Europese Commissie 
op tot het ontwikkelen en bevorderen van 
meer mogelijkheden van toegang tot 
activiteiten voor een leven lang leren, 
zoals universiteitsprogramma’s voor 
volwassenen en ouderen, openbare 
leercentra, vouchers voor leeractiviteiten, 
openbare open onlinecursussen voor een 
groot publiek, meer middelen voor 
maatschappelijke organisaties op 
onderwijsgebied en middelen en 
activiteiten voor overgangen in de 
loopbaan;

Or. en

Amendement 133
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat hooggeschoolde en 
gespecialiseerde werknemers een 
belangrijke factor voor innovatie en 
concurrentievermogen vormen; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten de mobiliteit 
binnen de interne markt te vergroten, 
door alle resterende obstakels weg te 
nemen, de meeneembaarheid en volledige 
erkenning van vaardigheden en 
beroepskwalificaties te waarborgen en het 
recht op sociale zekerheid van mobiele 
mensen binnen de EU doeltreffend te 
beschermen;

Or. en
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Amendement 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie nauw 
samen te werken met de lidstaten wat 
betreft de opstelling, invoering en 
handhaving van Europese ethische en 
veiligheidsnormen voor AI; merkt op dat 
de EU de potentie heeft een wereldleider 
te worden op het gebied van het 
bevorderen van een maatschappelijk 
verantwoorde benadering van deze 
technologie en het gebruik ervan;

Or. en

Amendement 135
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. dringt aan op de oprichting van 
een uit de industrie, de sociale partners en 
andere relevante belanghebbenden 
samengestelde groep vooruitzichten om 
toekomstige hiaten in en tekorten aan 
vaardigheden met behulp van 
kunstmatige intelligentie en 
bigdatacapaciteiten te identificeren;

Or. en

Amendement 136
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. is ingenomen met het werk 
van de Europese Stichting voor opleiding 
(ETF), met name wat betreft 
beroepsonderwijs, ten aanzien van het 
bevorderen van mobiliteit en het helpen 
van partnerlanden hun transitie uit te 
voeren en menselijk kapitaal te 
ontwikkelen via de hervorming van hun 
onderwijs- en opleidingsstelsels en 
arbeidsmarkten; verzoekt om meer 
samenwerking op het gebied van het delen 
van inzichten, informatie en beste 
praktijken tussen Cedefop, Eurofound, de 
EDEO en de Commissie;

Or. en

Amendement 137
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. meent dat dringende 
maatregelen zijn vereist om tegemoet te 
komen aan de huidige en toekomstige 
vraag naar geschoolde werknemers; roept 
de EU en de lidstaten op tot het verbeteren 
en verder ontwikkelen van beleid voor het 
aantrekken van onderzoekers, 
topstudenten en hooggeschoolde 
werknemers uit derde landen;

Or. en

Amendement 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. onderstreept dat de nieuwe 
industriestrategie een gelijk speelveld en 
cohesie in de EU moet onderschrijven;

Or. en

Amendement 139
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. vraagt dat de Europese 
Commissie een betere voorspelling maakt 
van de vaardigheden die in de 
verschillende sectoren en industrieën 
nodig zijn voor het aanpassen aan de 
verandering die gepaard gaat met een 
nieuwe groene economie en met name 
voor het verschaffen van modellen over de 
werkgelegenheidseffecten van 
decarbonisatiescenario’s; spoort de 
Europese Commissie aan verder te gaan 
met het raadplegen van alle relevante 
belanghebbenden, zoals aanbieders van 
beroepsonderwijs en -opleiding, 
universiteiten, openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, bedrijven, vakbonden 
en lokale en regionale autoriteiten;

Or. en

Amendement 140
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. meent dat bij de nieuwe 
industriestrategie rekening moet worden 
gehouden met de diversiteit van kmo’s wat 
betreft omvang, bestaan of sector; erkent 
voorts dat de groene en digitale 
transformatie voor sommige kmo’s een 
uitdaging kan vormen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om meer steun 
te verlenen voor de initiële investeringen 
die circulaire en groenere 
bedrijfsmodellen vereisen en om 
bestaande administratieve lasten waar 
kmo’s mee te maken hebben, weg te 
nemen;

Or. en

Amendement 141
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. verzoekt de behoeften van 
minder technologisch geavanceerde 
industriële regio’s die in grote mate 
afhankelijk zijn van vaste fossiele 
brandstoffen, zoals breedbandaansluiting, 
in de strategie op te nemen; benadrukt dat 
het risico van banenverlies door de 
industriële transitie er ook in moet 
worden opgenomen;

Or. en

Amendement 142
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová



AM\1207099NL.docx 77/96 PE653.758v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. onderstreept dat burgers en 
bedrijven in de gehele EU gelijke kansen 
moeten hebben om van de industriële 
veranderingen te profiteren; verzoekt de 
EU en de lidstaten te waarborgen dat de 
transitie naar meer digitale, innovatieve 
en duurzame sectoren economische groei 
en welvaart bevordert en niet tot 
uitsluiting of sociale en geografische 
polarisatie leidt;

Or. en

Amendement 143
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
telewerken, en dat richtsnoeren en 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
op Europees niveau; is van mening dat 
telewerken mogelijkheden biedt, zoals een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven, 
minder CO2-emissies in verband met het 
dagelijkse woon-werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor mensen met 
een handicap; verzoekt de Commissie een 
wetgevingskader voor te stellen met het 
oog op de regulering van de 
telewerkomstandigheden in de hele EU;

5. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
telewerken, en dat richtsnoeren en 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
op Europees niveau; is van mening dat 
telewerken mogelijkheden biedt, zoals een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven, 
minder CO2-emissies in verband met het 
dagelijkse woon-werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor mensen met 
een handicap, ouders met kleine kinderen 
of mantelzorgers die hun afhankelijke 
naasten verzorgen; verzoekt de Commissie 
een wetgevingskader voor te stellen met 
het oog op de regulering van de 
telewerkomstandigheden in de hele EU; 
benadrukt echter dat de situatie en met 
name het evenwicht tussen werk en 
privéleven van ouders met jonge kinderen 
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of mantelzorgers meer aandacht verdient 
in dit kader – met name als telewerken 
tijdens toekomstige crises wordt ingevoerd 
–, aangezien het problematisch bleek 
tijdens de COVID-19-crisis toen de meeste 
scholen en kinderdagverblijven gesloten 
waren en ouders en verzorgers hun 
zorgtaken met telewerken moesten 
combineren;

Or. en

Amendement 144
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
telewerken, en dat richtsnoeren en 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
op Europees niveau; is van mening dat 
telewerken mogelijkheden biedt, zoals een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven, 
minder CO2-emissies in verband met het 
dagelijkse woon-werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor mensen met 
een handicap; verzoekt de Commissie een 
wetgevingskader voor te stellen met het 
oog op de regulering van de 
telewerkomstandigheden in de hele EU;

5. herinnert eraan dat de recente 
pandemie heeft benadrukt dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
telewerken, en dat gemeenschappelijke 
regels moeten worden vastgesteld op 
Europees niveau om de gezondheid en 
veiligheid van werknemers te beschermen; 
merkt op dat telewerken mogelijkheden 
biedt, zoals een beter evenwicht tussen 
werk en privéleven, minder CO2-emissies 
in verband met het dagelijkse woon-
werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor mensen met 
een handicap, terwijl er tegelijkertijd 
risico’s bestaan ten aanzien van het 
mentale welzijn van werknemers alsook 
algemene problemen in verband met de 
sociale, beroepsgerelateerde en digitale 
kloof die een specifiek vraagstuk vormt; 
verzoekt de Commissie een richtlijn 
inzake fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden in de digitale 
economie voor te stellen;
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Or. en

Amendement 145
Marc Botenga, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
telewerken, en dat richtsnoeren en 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
op Europees niveau; is van mening dat 
telewerken mogelijkheden biedt, zoals een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven, 
minder CO2-emissies in verband met het 
dagelijkse woon-werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor mensen met 
een handicap; verzoekt de Commissie een 
wetgevingskader voor te stellen met het 
oog op de regulering van de 
telewerkomstandigheden in de hele EU;

5. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
telewerken, en dat richtsnoeren en 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
op Europees niveau; is van mening dat 
telewerken zowel risico’s als 
mogelijkheden biedt voor het evenwicht 
tussen werk en privéleven, minder CO2-
emissies in verband met het dagelijkse 
woon-werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor mensen met 
een handicap; verzoekt de Commissie een 
wetgevingskader voor te stellen met het 
oog op de regulering van de 
telewerkomstandigheden in de hele EU, 
waarbij de hoogste arbeidsnormen 
worden beschermd en wordt voorkomen 
dat collectieve onderhandelingen en de 
betrokkenheid van de sociale partners in 
het gedrang komen;

Or. en

Amendement 146
Kim Van Sparrentak

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 

5. is van mening dat de recente 
pandemie verder heeft benadrukt dat het 
vinden van milieuvriendelijke en digitale 
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telewerken, en dat richtsnoeren en 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
op Europees niveau; is van mening dat 
telewerken mogelijkheden biedt, zoals een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven, 
minder CO2-emissies in verband met het 
dagelijkse woon-werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor mensen met 
een handicap; verzoekt de Commissie een 
wetgevingskader voor te stellen met het 
oog op de regulering van de 
telewerkomstandigheden in de hele EU;

oplossingen belangrijk is, met name 
telewerken, en dat richtsnoeren en 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
op Europees niveau; is van mening dat 
telewerken mogelijkheden biedt, zoals een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven, 
minder CO2-emissies in verband met het 
dagelijkse woon-werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor personen 
met een handicap alsook voor jongeren en 
mensen in afgelegen gebieden; verzoekt 
de Commissie een wetgevingskader voor te 
stellen met het oog op de regulering van de 
telewerkomstandigheden in de hele EU;

Or. en

Amendement 147
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
telewerken, en dat richtsnoeren en 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
op Europees niveau; is van mening dat 
telewerken mogelijkheden biedt, zoals een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven, 
minder CO2-emissies in verband met het 
dagelijkse woon-werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor mensen met 
een handicap; verzoekt de Commissie een 
wetgevingskader voor te stellen met het 
oog op de regulering van de 
telewerkomstandigheden in de hele EU;

5. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
telewerken, en dat richtsnoeren moeten 
worden vastgesteld op Europees niveau; is 
van mening dat telewerken mogelijkheden 
biedt, zoals een beter evenwicht tussen 
werk en privéleven, minder CO2-emissies 
in verband met het dagelijkse woon-
werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor mensen met 
een handicap;

Or. en

Amendement 148
Sara Skyttedal
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
telewerken, en dat richtsnoeren en 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
op Europees niveau; is van mening dat 
telewerken mogelijkheden biedt, zoals een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven, 
minder CO2-emissies in verband met het 
dagelijkse woon-werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor mensen met 
een handicap; verzoekt de Commissie een 
wetgevingskader voor te stellen met het 
oog op de regulering van de 
telewerkomstandigheden in de hele EU;

5. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
telewerken, en dat richtsnoeren moeten 
worden vastgesteld op Europees niveau; is 
van mening dat telewerken mogelijkheden 
biedt, zoals een beter evenwicht tussen 
werk en privéleven, minder CO2-emissies 
in verband met het dagelijkse woon-
werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor mensen met 
een handicap;

Or. en

Amendement 149
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
telewerken, en dat richtsnoeren en 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
op Europees niveau; is van mening dat 
telewerken mogelijkheden biedt, zoals een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven, 
minder CO2-emissies in verband met het 
dagelijkse woon-werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor mensen met 
een handicap; verzoekt de Commissie een 
wetgevingskader voor te stellen met het 
oog op de regulering van de 

5. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
telewerken, en dat richtsnoeren en 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
op Europees niveau; is van mening dat 
telewerken mogelijkheden biedt, zoals een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven, 
minder CO2-emissies in verband met het 
dagelijkse woon-werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor mensen met 
een handicap;



PE653.758v01-00 82/96 AM\1207099NL.docx

NL

telewerkomstandigheden in de hele EU;

Or. en

Amendement 150
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
telewerken, en dat richtsnoeren en 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
op Europees niveau; is van mening dat 
telewerken mogelijkheden biedt, zoals een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven, 
minder CO2-emissies in verband met het 
dagelijkse woon-werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor mensen met 
een handicap; verzoekt de Commissie een 
wetgevingskader voor te stellen met het 
oog op de regulering van de 
telewerkomstandigheden in de hele EU;

5. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
telewerken, en dat richtsnoeren en 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
op Europees niveau; is van mening dat 
telewerken mogelijkheden biedt, zoals een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven, 
minder CO2-emissies in verband met het 
dagelijkse woon-werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor 
gehandicapten; verzoekt de Commissie 
een wetgevingskader voor te stellen met 
het oog op de regulering van de 
telewerkomstandigheden in de hele EU;

Or. en

Amendement 151
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat investeringen in 
gezondheid en veiligheid op het werk 
beroepsgerelateerde ziekten, ongevallen 
en schadelijke fysieke en psychosociale 
belasting helpen voorkomen en een 
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concreet positief effect hebben op de 
economie door bij te dragen aan betere 
prestaties en duurzame loopbanen; 
herinnert eraan dat volgens de Europese 
Commissie elke euro die aan gezondheid 
en veiligheid op het werk wordt 
uitgegeven, minstens twee euro oplevert; 
benadrukt dat gezondheid en veiligheid op 
het werk ook in de nieuwe 
industriestrategie voor Europa een 
prioriteit moet zijn;

Or. en

Amendement 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Europese Commissie te 
komen met een ambitieuze actualisering 
van het Europees actieplan voor digitaal 
onderwijs, waarin afstandsonderwijs 
wordt gedemocratiseerd, een leven lang 
leren en niet-formeel onderwijs worden 
opgenomen, wordt gezorgd voor betere 
financiering om van digitale 
vaardigheden een absolute prioriteit te 
maken en samenwerking tussen de 
lidstaten wordt vergroot; verzoekt de 
Europese Commissie de rol en het 
potentieel op korte termijn van telewerken 
en afstandsonderwijs in de openbare en 
particuliere sector te onderzoeken, 
waarbij niemand achterblijft;

Or. en

Amendement 153
Lukas Mandl
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat klimaatbeleid moet 
worden gerealiseerd met ondersteuning 
van nieuwe technologieën, investeringen 
en innovatie en bijgevolg 
werkgelegenheid; onderstreept dat de 
ecologische transitie weliswaar de 
potentie heeft om nieuwe groene banen te 
creëren, maar dat elk plan om Europese 
sectoren koolstofvrij te maken vergezeld 
moet gaan van een met de WTO 
verenigbaar mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grenzen dat een 
aanvulling vormt op bestaande 
maatregelen ter preventie van het 
weglekken van koolstof;

Or. en

Amendement 154
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
doeltreffende preventieve 
herstructureringskaders en 
tweedekanskaders om eerlijke 
schuldenaars in financiële moeilijkheden 
in staat te stellen hun levensvatbaarheid 
te herstellen, insolventie te voorkomen en 
hen niet af te schrikken nieuwe ideeën uit 
te proberen;

Or. en

Amendement 155
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen de kernbeginselen van de 
industriestrategie van de EU moeten zijn; 
verzoekt de Commissie in haar strategie 
voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name 
in de daarin opgenomen maatregelen voor 
het aanpakken van de digitale en de groene 
transformatie, en de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 
aan te moedigen, ter voorkoming van een 
industriële en digitale genderkloof;

6. benadrukt dat gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen de kernbeginselen van 
de industriestrategie van de EU moet zijn; 
verzoekt de Commissie de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 
aan te moedigen;

Or. en

Amendement 156
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen de kernbeginselen van de 
industriestrategie van de EU moeten zijn; 
verzoekt de Commissie in haar strategie 
voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name 
in de daarin opgenomen maatregelen voor 
het aanpakken van de digitale en de groene 
transformatie, en de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 
aan te moedigen, ter voorkoming van een 

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen de kernbeginselen van de 
industriestrategie van de EU moeten zijn; 
verzoekt de Commissie in haar strategie 
voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name 
in de daarin opgenomen maatregelen voor 
het aanpakken van de digitale en de groene 
transformatie, en de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 
aan te moedigen, teneinde de industriële en 
digitale genderkloof te overbruggen; 
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industriële en digitale genderkloof; verzoekt de lidstaten de impasse met 
betrekking tot de reeds in 2012 
voorgestelde richtlijn vrouwelijke 
bestuurders eindelijk te doorbreken om 
het aandeel vrouwen in leidinggevende 
functies te verhogen;

Or. en

Amendement 157
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen de kernbeginselen van de 
industriestrategie van de EU moeten zijn; 
verzoekt de Commissie in haar strategie 
voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name 
in de daarin opgenomen maatregelen voor 
het aanpakken van de digitale en de groene 
transformatie, en de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 
aan te moedigen, ter voorkoming van een 
industriële en digitale genderkloof;

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen de kernbeginselen van de 
nieuwe industriestrategie moeten zijn; 
verzoekt de lidstaten de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 
aan te moedigen, ter voorkoming van een 
industriële en digitale genderkloof;

Or. en

Amendement 158
Kim Van Sparrentak

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 

6. benadrukt dat genderevenwicht, de 
verbetering van de situatie van vrouwen 
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en vrouwen de kernbeginselen van de 
industriestrategie van de EU moeten zijn; 
verzoekt de Commissie in haar strategie 
voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name 
in de daarin opgenomen maatregelen voor 
het aanpakken van de digitale en de groene 
transformatie, en de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 
aan te moedigen, ter voorkoming van een 
industriële en digitale genderkloof;

op de arbeidsmarkt en het realiseren van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen de 
kernbeginselen van de industriestrategie 
van de EU moeten zijn; verzoekt de 
Commissie in haar strategie voor het 
industriebeleid een genderperspectief op te 
nemen, met name in de daarin opgenomen 
maatregelen voor het aanpakken van de 
digitale en de groene transformatie, en de 
participatie van vrouwen in digitaal 
ondernemerschap, STEM-vakken en ICT-
onderwijs en -banen te bevorderen, ter 
voorkoming van een industriële en digitale 
genderkloof;

Or. en

Amendement 159
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen de kernbeginselen van de 
industriestrategie van de EU moeten zijn; 
verzoekt de Commissie in haar strategie 
voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name 
in de daarin opgenomen maatregelen voor 
het aanpakken van de digitale en de groene 
transformatie, en de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 
aan te moedigen, ter voorkoming van een 
industriële en digitale genderkloof;

6. benadrukt dat rekening moet 
worden gehouden met genderevenwicht en 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij 
het formuleren van de industriestrategie 
van de EU; verzoekt de Commissie in haar 
strategie voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name 
in de daarin opgenomen maatregelen voor 
het aanpakken van de digitale en de groene 
transformatie, en de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 
aan te moedigen, ter voorkoming van een 
industriële en digitale genderkloof;

Or. en

Amendement 160
Ádám Kósa
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen de kernbeginselen van de 
industriestrategie van de EU moeten zijn; 
verzoekt de Commissie in haar strategie 
voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name 
in de daarin opgenomen maatregelen voor 
het aanpakken van de digitale en de groene 
transformatie, en de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 
aan te moedigen, ter voorkoming van een 
industriële en digitale genderkloof;

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen de kernbeginselen van de 
industriestrategie van de EU moeten zijn; 
roept de Commissie op tot het aanpakken 
van de digitale en de groene transformatie, 
en de participatie van vrouwen in digitaal 
ondernemerschap, STEM-vakken en ICT-
onderwijs en -banen aan te moedigen, ter 
voorkoming van een industriële en digitale 
genderkloof gezien het feit dat meer 
vrouwen dan mannen ten minste hoger 
secundair onderwijs hebben voltooid;

Or. en

Amendement 161
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen de kernbeginselen van de 
industriestrategie van de EU moeten zijn; 
verzoekt de Commissie in haar strategie 
voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name 
in de daarin opgenomen maatregelen voor 
het aanpakken van de digitale en de groene 
transformatie, en de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 
aan te moedigen, ter voorkoming van een 
industriële en digitale genderkloof;

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen de kernbeginselen van de 
industriestrategie van de EU moeten zijn; 
verzoekt de Commissie in haar strategie 
voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name 
in de daarin opgenomen maatregelen voor 
het aanpakken van de digitale en de groene 
transformatie, en de participatie van 
vrouwen in de digitale economie, STEM-
vakken en ICT-onderwijs en -banen aan te 
moedigen, teneinde een industriële en 
digitale genderkloof te dichten;

Or. en
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Amendement 162
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen de kernbeginselen van de 
industriestrategie van de EU moeten zijn; 
verzoekt de Commissie in haar strategie 
voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name 
in de daarin opgenomen maatregelen voor 
het aanpakken van de digitale en de groene 
transformatie, en de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 
aan te moedigen, ter voorkoming van een 
industriële en digitale genderkloof;

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen de kernbeginselen van de 
industriestrategie van de EU moeten zijn; 
verzoekt de Commissie in haar strategie 
voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name 
in de daarin opgenomen maatregelen voor 
het aanpakken van de digitale en de groene 
transformatie, door de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 
aan te moedigen, ter voorkoming van een 
industriële en digitale genderkloof;

Or. en

Amendement 163
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen de kernbeginselen van de 
industriestrategie van de EU moeten zijn; 
verzoekt de Commissie in haar strategie 
voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name 
in de daarin opgenomen maatregelen voor 
het aanpakken van de digitale en de groene 
transformatie, en de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 

6. benadrukt dat genderevenwicht en 
het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen tot de beginselen van de EU 
behoren; verzoekt de Commissie in haar 
strategie voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name 
in de daarin opgenomen maatregelen voor 
het aanpakken van de digitale en de groene 
transformatie, en de participatie van 
vrouwen in digitaal ondernemerschap, 
STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen 
aan te moedigen, ter voorkoming van een 
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aan te moedigen, ter voorkoming van een 
industriële en digitale genderkloof;

industriële en digitale genderkloof;

Or. en

Amendement 164
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

verzoekt de Unie, de lidstaten en de 
sociale partners loondiscriminatie op 
grond van leeftijd of geslacht in de 
industriële sector uit te bannen en er in 
overeenstemming met nationale wetgeving 
en praktijken voor te zorgen dat alle 
werknemers het recht hebben op adequate 
en eerlijke lonen via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of fatsoenlijke 
wettelijke minimumlonen, waarbij 
rekening wordt gehouden met hun 
positieve impact op het 
concurrentievermogen, het scheppen van 
werkgelegenheid en armoede onder 
werkenden;

Or. en

Amendement 165
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat met de strategie voor de periode 
na 2020 de inclusie van personen met een 
handicap in industriële sectoren en op 

7. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat met de strategie voor de periode 
na 2020 de inclusie van personen met een 
handicap in industriële sectoren en op 
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industriële werkplekken wordt aangepakt 
en bevorderd, door het bestrijden van 
discriminatie en het waarborgen van de 
toegankelijkheid via het wegnemen van 
fysieke, digitale en sociale belemmeringen.

industriële werkplekken wordt aangepakt 
en bevorderd, door het bestrijden van 
discriminatie en het waarborgen van de 
toegankelijkheid via het wegnemen van 
fysieke, digitale en sociale belemmeringen 
en het voortbouwen op digitale 
ondersteunende technologieën.

Or. en

Amendement 166
Kim Van Sparrentak

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat met de strategie voor de periode 
na 2020 de inclusie van personen met een 
handicap in industriële sectoren en op 
industriële werkplekken wordt aangepakt 
en bevorderd, door het bestrijden van 
discriminatie en het waarborgen van de 
toegankelijkheid via het wegnemen van 
fysieke, digitale en sociale belemmeringen.

7. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat met de strategie voor de periode 
na 2020 de inclusie van personen met een 
handicap in industriële sectoren, op 
industriële werkplekken en in de 
maatschappij als geheel wordt aangepakt 
en bevorderd, door het bestrijden van 
discriminatie en het waarborgen van de 
toegankelijkheid via het wegnemen van 
fysieke, digitale en sociale belemmeringen.

Or. en

Amendement 167
José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat met de strategie voor de periode 
na 2020 de inclusie van personen met een 
handicap in industriële sectoren en op 
industriële werkplekken wordt aangepakt 
en bevorderd, door het bestrijden van 

7. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat met de strategie voor de periode 
na 2020 de inclusie van personen met een 
handicap in industriële sectoren en op 
industriële werkplekken wordt aangepakt 
en bevorderd, door het bestrijden van 
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discriminatie en het waarborgen van de 
toegankelijkheid via het wegnemen van 
fysieke, digitale en sociale belemmeringen.

discriminatie, het bevorderen van 
solidariteit en het waarborgen van de 
toegankelijkheid via het wegnemen van 
fysieke, digitale en sociale belemmeringen.

Or. en

Amendement 168
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat met de strategie voor de periode 
na 2020 de inclusie van personen met een 
handicap in industriële sectoren en op 
industriële werkplekken wordt aangepakt 
en bevorderd, door het bestrijden van 
discriminatie en het waarborgen van de 
toegankelijkheid via het wegnemen van 
fysieke, digitale en sociale belemmeringen.

7. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat met de strategie voor de periode 
na Europa 2020 de inclusie van personen 
met een handicap in industriële sectoren en 
op industriële werkplekken wordt 
aangepakt en bevorderd, door het 
bestrijden van discriminatie en het 
waarborgen van de toegankelijkheid via het 
wegnemen van fysieke, digitale en sociale 
belemmeringen.

Or. en

Amendement 169
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat met de strategie voor de periode 
na 2020 de inclusie van personen met een 
handicap in industriële sectoren en op 
industriële werkplekken wordt aangepakt 
en bevorderd, door het bestrijden van 
discriminatie en het waarborgen van de 

7. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat met de strategie voor de periode 
na -2020 de inclusie van gehandicapten in 
industriële sectoren en op industriële 
werkplekken wordt aangepakt en 
bevorderd, door het bestrijden van 
discriminatie en het waarborgen van de 
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toegankelijkheid via het wegnemen van 
fysieke, digitale en sociale belemmeringen.

toegankelijkheid via het wegnemen van 
fysieke, digitale, onderwijs- en sociale 
belemmeringen.

Or. en

Amendement 170
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn 
Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt dat de Unie en de lidstaten met 
één stem moeten spreken om de positie 
van de Europese industrie in de wereld te 
versterken, door een brede concurrerende 
industriële basis overeenkomstig de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in 
2050 op te bouwen; onderstreept dat het 
scheppen van hoogwaardige banen, 
sociale bescherming, goed functionerende 
openbare diensten en de rechtsstaat een 
belangrijke rol vervullen voor bloeiende 
industriële activiteiten in deze context;

Or. en

Amendement 171
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op de verantwoordelijkheid 
van lokale autoriteiten op het gebied van 
sociale bescherming en herhaalt dat een 
significant deel van hun inkomsten tijdens 
de transitieperiode verloren zal gaan; 
verzoekt de lidstaten om steun te verlenen 
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voor een uitgebreid pakket maatregelen 
inzake sociale bescherming, waaronder 
een gegarandeerd minimuminkomen, 
werkloosheidsuitkeringen, 
gezinssteuntoelage, verwarmingstoelage, 
sociale toelage voor gepensioneerden, 
studiebeurzen voor studenten, betaling 
van stages en steun voor mensen met een 
handicap; verzoekt de Europese 
Commissie te zorgen voor voldoenden 
middelen en efficiënte mechanismen via 
onder meer ESF+ en het JTF.

Or. en

Amendement 172
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando 
Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Unie en de lidstaten 
om er in de context van het Europees 
industriebeleid voor te zorgen dat 
financiële steun en subsidies alleen 
worden verleend aan ondernemingen die 
toepasselijke collectieve 
arbeidsovereenkomsten naleven; 
onderstreept bovendien dat noodsteun 
naar aanleiding van een crisissituatie, 
zoals de COVID-19-pandemie, alleen mag 
worden verleend aan bedrijven die geen 
eigen aandelen inkopen, aandeelhouders 
geen dividenden uitkeren en geen 
bonussen aan leidinggevenden 
verstrekken, en die niet in 
belastingparadijzen staan geregistreerd.

Or. en
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Amendement 173
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op de noodzaak van een 
sterke sociale component in de 
industriestrategie van de EU en een 
eerlijke digitalisering van de industrie; 
meent dat de nieuwe industriestrategie 
moet voorzien in voldoende steun voor 
een hoogwaardige werkomgeving, goede 
arbeidsomstandigheden en fatsoenlijk 
werk; wijst erop dat dit maatregelen 
vereist met het oog op adequate steun voor 
werknemers in deze transitie met de 
nadruk op hun inzetbaarheid en welzijn; 
merkt op dat hiervoor niet alleen 
investeringen nodig zijn in 
technologiegedreven innovatie maar ook 
in op de mens gerichte sociale dialoog en 
sociale innovatie.

Or. en

Amendement 174
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de controle van buitenlandse 
directe investeringen te intensiveren ter 
voorkoming van vijandige overnames 
door bedrijven uit derde landen die een 
bedreiging kunnen vormen voor de 
arbeidsmarkt.

Or. en
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