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Ændringsforslag 1
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt -1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

-1. understreger, at covid-19-
pandemien fundamentalt har ændret den 
europæiske økonomi, både hvad angår de 
offentlige finanser og den private sektors 
evne til at skabe muligheder for 
beskæftigelse og investere ressourcer i 
aktiver eller innovation; mener, at 
pandemien ligeledes har forårsaget 
forsinkelser i både produktfremstilling og 
ved obligatoriske tilpasninger i henhold til 
lovgivningen; mener derudover, at den 
har synliggjort EU's afhængighed af visse 
strategiske værdikæder;

Or. en

Ændringsforslag 2
Rasmus Andresen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer og Von der 
Leyen-Kommissionens nye mission: at 
genskabe vækst i økonomierne i hele EU 
og styrke alle økonomier, både i nord og 
syd og øst og vest, til gavn for borgere og 
virksomheder;

1. anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
yderligere udfordringer i det – nu mere 
end nogensinde – presserende behov for 
at styre vores økonomier og industrier i en 
mere robust og bæredygtig retning i tråd 
med EU's miljø- og klimamålsætninger; 
gør opmærksom på, at Europa-
Parlamentet i sin beslutning af 12. maj 
20201a erklærede, at alle 
genopretningsforanstaltninger skal 
finansieres ud over eksisterende og 
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kommende EU-politikker og ikke må 
påvirke vores langsigtede prioriteter og 
strategiske mål;
__________________
1aEuropa-Parlamentets beslutning om den 
nye flerårige finansielle ramme, egne 
indtægter og genopretningsplanen 
2020/2631(RSP), 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_DA.pdf.

Or. en

Ændringsforslag 3
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer og Von der 
Leyen-Kommissionens nye mission: at 
genskabe vækst i økonomierne i hele EU 
og styrke alle økonomier, både i nord og 
syd og øst og vest, til gavn for borgere og 
virksomheder;

1. anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer i Europa og på 
verdensplan og Von der Leyen-
Kommissionens nye mission: at genskabe 
vækst i økonomierne i hele EU, styrke 
medlemsstaternes økonomier, både i nord, 
syd, øst og vest, til gavn for borgere og 
virksomheder, og at overveje mekanismer 
til sikring af de europæiske industriers 
modstandsdygtighed og strategiske 
uafhængighed samt af, at det indre 
marked fungerer tilfredsstillende;

Or. en

Ændringsforslag 4
Arba Kokalari
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Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. anerkender, at den 
industristrategi, der er udarbejdet inden 
udbruddet og offentliggjort på et tidligt 
stadium af pandemien i Europa, vil kræve 
en omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer og Von der 
Leyen-Kommissionens nye mission: at 
genskabe vækst i økonomierne i hele EU 
og styrke alle økonomier, både i nord og 
syd og øst og vest, til gavn for borgere og 
virksomheder;

1. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere, hvorvidt der er et behov for 
tilpasning af industristrategien i lyset af 
covid-19-krisen og dens alvorlige følger 
for den europæiske økonomi;

Or. en

Ændringsforslag 5
Kateřina Konečná

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer og Von der 
Leyen-Kommissionens nye mission: at 
genskabe vækst i økonomierne i hele EU 
og styrke alle økonomier, både i nord og 
syd og øst og vest, til gavn for borgere og 
virksomheder;

1. anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer og Von der 
Leyen-Kommissionens nye mission: at 
genskabe bæredygtig og inklusiv vækst i 
økonomierne i hele EU, som tackler 
uligheder mellem byer og landdistrikter, 
mellem vellønnede og lavtlønnede job, 
mellem nord og syd og øst og vest, til gavn 
for borgere og virksomheder;

Or. en

Ændringsforslag 6
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
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Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. Anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer og Von der 
Leyen-Kommissionens nye mission: at 
genskabe vækst i økonomierne i hele EU 
og styrke alle økonomier, både i nord og 
syd og øst og vest, til gavn for borgere og 
virksomheder;

1. anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer og 
Kommissionens nye missioner: at digitale 
og miljømæssige omstillinger bør udgøre 
selve kernen i alle EU's strategier frem til 
2050; opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at fastlægge en 
omfattende industriel strategi, der 
ligeledes sikrer Unionens strategiske 
autonomi;

Or. en

Ændringsforslag 7
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer og Von der 
Leyen-Kommissionens nye mission: at 
genskabe vækst i økonomierne i hele EU 
og styrke alle økonomier, både i nord og 
syd og øst og vest, til gavn for borgere og 
virksomheder;

1. anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer og Von der 
Leyen-Kommissionens nye mission: at 
genskabe vækst i økonomierne i hele EU 
og styrke alle økonomier ved at fuldføre 
værdikæden i fremstillingsindustrien, 
både i nord og syd og øst og vest, til gavn 
for borgere og virksomheder;

Or. en
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Ændringsforslag 8
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer og Von der 
Leyen-Kommissionens nye mission: at 
genskabe vækst i økonomierne i hele EU 
og styrke alle økonomier, både i nord og 
syd og øst og vest, til gavn for borgere og 
virksomheder;

1. anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer; opfordrer 
Kommissionen til at udvikle realistiske 
strategier for at genskabe vækst i 
økonomierne i hele EU og dermed styrke 
alle økonomier til gavn for borgere og 
virksomheder; understreger, at den 
grønne pagt er en uhensigtsmæssig og 
økonomisk uoverkommelig tilgang til 
dette;

Or. en

Ændringsforslag 9
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer og Von der 
Leyen-Kommissionens nye mission: at 
genskabe vækst i økonomierne i hele EU 
og styrke alle økonomier, både i nord og 
syd og øst og vest, til gavn for borgere og 
virksomheder;

1. forventer derfor, at den 
industristrategi, der er udarbejdet inden 
udbruddet og offentliggjort på et tidligt 
stadium af pandemien i Europa, vil kræve 
en omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer og Von der 
Leyen-Kommissionens nye mission: at 
genskabe vækst i økonomierne i hele EU 
og styrke alle økonomier, både i nord og 
syd og øst og vest, til gavn for borgere og 
virksomheder;
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Or. en

Ændringsforslag 10
Andreas Schwab

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer og Von der 
Leyen-Kommissionens nye mission: at 
genskabe vækst i økonomierne i hele EU 
og styrke alle økonomier, både i nord og 
syd og øst og vest, til gavn for borgere og 
virksomheder;

1. anerkender, at den industristrategi, 
der er udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af 
pandemien i Europa, vil kræve en 
omfattende revision for at afspejle de 
gennemgribende ændringer og Von der 
Leyen-Kommissionens nye mission: at 
genskabe vækst i økonomierne i hele EU 
og styrke alle økonomier, både i nord og 
syd og øst og vest, til gavn for borgere og 
virksomheder, og er af den opfattelse, at 
en fælles europæisk tilgang er nødvendig 
for at opnå dette;

Or. en

Ændringsforslag 11
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. fremhæver udtrykkeligt, at en 
sådan revision bør udføres i 
overensstemmelse med en afgørende 
ændring i de grundlæggende politiske 
perspektiver og ikke må indebære en 
fastholdelse, endsige en styrkelse, af 
tidligere lovgivning såsom et udeleligt 
indre marked eller global frihandel ved 
forbud mod hindringer af 
grænseoverskridende handelsstrømme og 
åbne offentlige udbud; understreger, at 
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denne målsætning grundlæggende strider 
imod de allerede fastsatte mål om 
udvikling af selvstændig indenlandsk 
industri ved offentlig drift og støtte, eller 
ved at fremme udviklingen af europæiske 
globale ledere;

Or. en

Ændringsforslag 12
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at Kommissionen 
bør handle for at afhjælpe forstyrrelserne 
af det indre marked, som påvirker 
industrier over hele EU på grund af de 
foranstaltninger, som er truffet af 
medlemsstaterne for at beskytte deres 
borgere; opfordrer Kommissionen til at 
overveje, hvordan et fuldt fungerende 
indre marked kan sikres, selv i 
nødsituationer; glæder sig i den 
forbindelse over de 
solvensstøtteinstrumenter, som blev 
præsenteret af Kommissionen som en del 
af Next Generation EU-pakken, som har 
til formål at imødegå 
markedsforvridninger forårsaget af 
krisen;

Or. en

Ændringsforslag 13
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. fremhæver, at EU's 
industripolitikker bør sikre de nødvendige 
værktøjer til fuldt ud at genoprette det 
indre marked til et funktionsniveau som 
før covid-19 ved at fjerne de tilbageblevne 
ubegrundede hindringer og sikre en 
effektiv og retfærdig implementering, 
anvendelse og håndhævelse af reglerne 
for det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 14
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. fremhæver desuden, at 
principperne for frihandel, økonomiske 
aktørers frie bevægelighed, økonomisk 
liberalisme, nedlukning af planlægning, 
afvisning af protektionisme og bevarelse 
af de nationale interesser, fremhævelse af 
økonomisk vækst og at tilsigte den laveste 
pris er præcis, hvad der har bragt den 
europæiske industri til afvikling i jagten 
på fortjeneste uden hensyntagen til 
medlemsstaternes og borgernes interesser; 
understreger kritisk Kommissionens 
politikkers rolle i implementeringen af 
sådanne principper på trods af de 
indlysende, gennemgående og 
længerevarende industrielle, sociale og 
politiske negative virkninger;

Or. en

Ændringsforslag 15
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron
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Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1c. understreger, at enhver revideret 
strategi for at blive vellykket skal inddrage 
disse principper og fokusere på at stille 
den nødvendige økonomi til rådighed for 
landene og borgerne til at gøre det muligt 
for medlemsstaterne at fremdrive det 
industrielle udstyr, hvortil processer og 
kapital befinder sig inden for deres 
landegrænser, hvilket giver dem effektiv 
kontrol over kapitalbevægelser, varer, 
personer og tjenesteydelser, med det 
formål at skabe autonomi og 
modstandsdygtighed på alle områder og 
dermed beskytte EU's borgere, 
virksomheder og økonomier mod 
fremtidige kriser samt opbygge stærke 
europæiske globale aktører med henblik 
på udadgående, og ikke indadgående, 
konkurrence;

Or. en

Ændringsforslag 16
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til 
sammen med medlemsstaterne at foretage 
en omfattende og tværsektoriel analyse af 
økonomierne i EU for at forstå dybden af 
covid-19-pandemiens konsekvenser; anser 
dette for at være et væsentligt 
dokumentationsgrundlag for, at 
Kommissionen kan udstede opdaterede 
henstillinger og fastlægge de vigtigste 
politikker, der skal styrke den samlede 

2. opfordrer Kommissionen til 
sammen med medlemsstaterne at foretage 
en omfattende og tværsektoriel analyse af 
økonomierne i EU for at forstå dybden af 
covid-19-pandemiens konsekvenser og 
vurdere det fulde omfang af 
forstyrrelserne i de grænseoverskridende 
værdikæder; anser dette for at være et 
væsentligt dokumentationsgrundlag for, at 
Kommissionen kan udstede opdaterede 
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langsigtede genopretning i det indre 
marked;

henstillinger og fastlægge de vigtigste 
politikker, der skal styrke den samlede 
langsigtede genopretning i det indre 
marked;

Or. en

Ændringsforslag 17
Kateřina Konečná

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til 
sammen med medlemsstaterne at foretage 
en omfattende og tværsektoriel analyse af 
økonomierne i EU for at forstå dybden af 
covid-19-pandemiens konsekvenser; anser 
dette for at være et væsentligt 
dokumentationsgrundlag for, at 
Kommissionen kan udstede opdaterede 
henstillinger og fastlægge de vigtigste 
politikker, der skal styrke den samlede 
langsigtede genopretning i det indre 
marked;

2. opfordrer Kommissionen til 
sammen med medlemsstaterne at foretage 
en omfattende og tværsektoriel analyse af 
økonomierne i EU for at forstå dybden af 
covid-19-pandemiens konsekvenser; anser 
dette for at være et væsentligt 
dokumentationsgrundlag for, at 
Kommissionen kan udstede opdaterede 
henstillinger og fastlægge de vigtigste 
politikker, der skal styrke den samlede 
langsigtede grønne og socialt retfærdige 
genopretning i det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 18
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til 
sammen med medlemsstaterne at foretage 
en omfattende og tværsektoriel analyse af 
økonomierne i EU for at forstå dybden af 
covid-19-pandemiens konsekvenser; anser 

2. opfordrer Kommissionen til 
sammen med medlemsstaterne at foretage 
en omfattende og tværsektoriel analyse for 
at forstå de konsekvenser, der er 
forårsaget af covid-19-pandemien, i 
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dette for at være et væsentligt 
dokumentationsgrundlag for, at 
Kommissionen kan udstede opdaterede 
henstillinger og fastlægge de vigtigste 
politikker, der skal styrke den samlede 
langsigtede genopretning i det indre 
marked;

detaljer; anser dette for at være et 
væsentligt dokumentationsgrundlag for, at 
Kommissionen kan udstede opdaterede 
henstillinger og fastlægge de vigtigste 
politikker, der skal styrke den samlede 
langsigtede genopretning i det indre 
marked;

Or. en

Ændringsforslag 19
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til 
sammen med medlemsstaterne at foretage 
en omfattende og tværsektoriel analyse af 
økonomierne i EU for at forstå dybden af 
covid-19-pandemiens konsekvenser; anser 
dette for at være et væsentligt 
dokumentationsgrundlag for, at 
Kommissionen kan udstede opdaterede 
henstillinger og fastlægge de vigtigste 
politikker, der skal styrke den samlede 
langsigtede genopretning i det indre 
marked;

2. opfordrer Kommissionen til 
sammen med medlemsstaterne at foretage 
en omfattende og tværsektoriel analyse af 
økonomierne i EU for at forstå dybden af 
covid-19-pandemiens konsekvenser; anser 
dette for at være et væsentligt 
dokumentationsgrundlag for, at 
Kommissionen kan udstede opdaterede 
henstillinger og fastlægge de vigtigste 
politikker, der skal styrke den samlede 
langsigtede genopretning i det indre 
marked for at reducere afhængigheden af 
import fra tredjelande;

Or. en

Ændringsforslag 20
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til 
sammen med medlemsstaterne at foretage 

2. opfordrer Kommissionen til 
sammen med medlemsstaterne at foretage 
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en omfattende og tværsektoriel analyse af 
økonomierne i EU for at forstå dybden af 
covid-19-pandemiens konsekvenser; anser 
dette for at være et væsentligt 
dokumentationsgrundlag for, at 
Kommissionen kan udstede opdaterede 
henstillinger og fastlægge de vigtigste 
politikker, der skal styrke den samlede 
langsigtede genopretning i det indre 
marked;

en omfattende og tværsektoriel analyse af 
økonomierne i EU for at forstå dybden af 
covid-19-pandemiens konsekvenser; anser 
dette for at være et væsentligt 
dokumentationsgrundlag for, at 
Kommissionen kan udstede opdaterede 
henstillinger og fastlægge de vigtigste 
politikker, der skal styrke den samlede 
langsigtede genopretning i det indre 
marked; glæder sig over de 14 
sammenhængende industrielle 
økosystemer som fastlagt af 
Kommissionen, hvis strategiske 
uafhængighed skal sikres;

Or. en

Ændringsforslag 21
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. mener, at Kommissionens nye 
industristrategi på grundlag af det 
omfattende dokumentationsgrundlag bør 
prioritere den økonomiske genopretning og 
borgernes velfærd og muligheder for at 
understrege den fælles forpligtelse til at 
genopbygge det indre marked og skabe 
fordele for alle medlemsstater og deres 
borgere;

3. mener, at Kommissionens nye 
industristrategi på grundlag af det 
omfattende dokumentationsgrundlag bør 
prioritere en bæredygtig og retfærdig 
genopretning, en digital og grøn 
omstilling, borgernes velfærd og 
forbrugerrettigheder såvel som 
virksomheders behov, herunder SMV'er, 
mikrovirksomheder og nystartede 
virksomheder, for at understrege den 
fælles forpligtelse til at styrke det indre 
markeds modstandsdygtighed og skabe 
fordele for alle medlemsstater og deres 
borgere;

Or. en
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Ændringsforslag 22
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. mener, at Kommissionens nye 
industristrategi på grundlag af det 
omfattende dokumentationsgrundlag bør 
prioritere den økonomiske genopretning og 
borgernes velfærd og muligheder for at 
understrege den fælles forpligtelse til at 
genopbygge det indre marked og skabe 
fordele for alle medlemsstater og deres 
borgere;

3. mener, at Kommissionens nye 
industristrategi bør prioritere den 
økonomiske genopretning og borgernes 
velfærd og muligheder; gør opmærksom 
på, at sikring af en hurtig tilbagevenden 
til et fuldt fungerende indre marked er en 
forudsætning for genopretning, og 
understreger den fælles forpligtelse til at 
genopbygge det indre marked til gavn for 
europæiske virksomheder og borgere;

Or. en

Ændringsforslag 23
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. mener, at Kommissionens nye 
industristrategi på grundlag af det 
omfattende dokumentationsgrundlag bør 
prioritere den økonomiske genopretning og 
borgernes velfærd og muligheder for at 
understrege den fælles forpligtelse til at 
genopbygge det indre marked og skabe 
fordele for alle medlemsstater og deres 
borgere;

3. mener, at Kommissionens nye 
industristrategi, på grundlag af det 
omfattende dokumentationsgrundlag, bør 
prioritere den økonomiske genopretning og 
borgernes velfærd og muligheder for at 
understrege den fælles forpligtelse til at 
genopbygge det indre marked og industrier 
og skabe fordele for og finansiel støtte til 
alle medlemsstater og deres borgere;

Or. en

Ændringsforslag 24
Kateřina Konečná
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. mener, at Kommissionens nye 
industristrategi på grundlag af det 
omfattende dokumentationsgrundlag bør 
prioritere den økonomiske genopretning og 
borgernes velfærd og muligheder for at 
understrege den fælles forpligtelse til at 
genopbygge det indre marked og skabe 
fordele for alle medlemsstater og deres 
borgere;

3. mener, at Kommissionens nye 
industristrategi på grundlag af det 
omfattende dokumentationsgrundlag bør 
prioritere en grøn og socialt retfærdig 
økonomisk genopretning og borgernes 
velfærd og muligheder for at understrege 
den fælles forpligtelse til at genopbygge 
det indre marked og skabe fordele for alle 
medlemsstater og deres borgere;

Or. en

Ændringsforslag 25
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. mener, at Kommissionens nye 
industristrategi på grundlag af det 
omfattende dokumentationsgrundlag bør 
prioritere den økonomiske genopretning og 
borgernes velfærd og muligheder for at 
understrege den fælles forpligtelse til at 
genopbygge det indre marked og skabe 
fordele for alle medlemsstater og deres 
borgere;

3. mener, at Kommissionens nye 
industristrategi på grundlag af det 
omfattende dokumentationsgrundlag bør 
prioritere den økonomiske genopretning og 
borgernes velfærd og muligheder for at 
understrege den fælles forpligtelse til at 
genopbygge det indre marked og skabe 
fordele for alle medlemsstater og deres 
borgere; opfordrer Kommissionen til at 
udvide anvendelsen af 
"proportionalitetstesten", således at det 
sikres, at alle tiltag på alle niveauer støtter 
udviklingen af et stærkt indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 26
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. mener, at Kommissionens nye 
industristrategi på grundlag af det 
omfattende dokumentationsgrundlag bør 
prioritere den økonomiske genopretning og 
borgernes velfærd og muligheder for at 
understrege den fælles forpligtelse til at 
genopbygge det indre marked og skabe 
fordele for alle medlemsstater og deres 
borgere;

3. mener, at Kommissionens nye 
industristrategi på grundlag af det 
omfattende dokumentationsgrundlag bør 
prioritere den økonomiske genopretning og 
borgernes velfærd og muligheder for at 
understrege den fælles forpligtelse til at 
genopbygge det indre marked og skabe 
fordele for alle medlemsstater og deres 
borgere; er af den overbevisning, at 
enhver vedtaget lovgivning eller 
prioriteter bør bygge på en forudgående 
vurdering af konsekvensanalyser, især af 
potentielle udgifter og byrder for 
europæiske virksomheder, og bør 
respektere "én ind, én ud"-princippet som 
fremført af formand von der Leyen for at 
begrænse bureaukratiet;

Or. en

Ændringsforslag 27
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at den nye industristrategi 
bør fremskynde overgangen til et 
grønnere, mere innovativt, inklusivt og 
suverænt Europa, udvikle den 
økonomiske og industrielle 
modstandsdygtighed og give ny impuls til 
det indre marked; mener desuden, at 
strategien bør baseres på diversificering 
af forsyningskæder gennem en ambitiøs 
og afvejet frihandelsdagsorden, effektiv 
gensidighed ved offentligt udbud med 
tredjelande, tilpasning af konkurrence og 
regler for statsstøtte, styrket screening af 
udenlandske investeringer i strategiske 
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sektorer og tilskyndelse til placering af 
investeringer i Europa; understreger 
vigtigheden af en sammenhængende 
tilgang til støtte til europæiske 
virksomheder, i særdeleshed SMV'er, og 
af at sikre beskæftigelse i Europa med 
henblik på at bevare det indre markeds 
integritet;

Or. en

Ændringsforslag 28
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer Kommissionen til at 
fokusere på den indenlandske 
produktivitet i Europa baseret på 
efterforskning og innovation for at opnå 
strategisk autonomi og mindre 
afhængighed af sårbare forsyningskæder 
inden for centrale industrisektorer såsom 
teknologi og telekommunikation, 
medicinsk udstyr, sektoren for lægemidler 
og landbrugssektoren, navnlig i tider med 
global krise, og forblive 
konkurrencedygtig på de globale 
markeder og forsyne de europæiske 
forbrugere med basale varer;

Or. en

Ændringsforslag 29
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer i forbindelse med den 
nye industristrategi Kommissionen til at 
gennemgå Schengenaftalen om fri 
bevægelighed med henblik på at sikre et 
tilfredsstillende indre marked og 
garantere, at den frie bevægelighed 
tilbyder de samme muligheder til alle 
medlemsstater, herunder Rumænien, 
Bulgarien, Cypern og Kroatien, ved at 
fjerne den lange ventetid ved 
Schengengrænser for EU-borgere og EU-
varer;

Or. en

Ændringsforslag 30
Rasmus Andresen

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at industristrategien 
bør tillade en overgang for vores 
industrier til forbedret bæredygtighed og 
modstandsdygtighed med den overordnede 
målsætning om klimaneutralitet i 2040; 
opfordrer Kommissionen til at fastlægge 
en plan med sektorielle, målbare, 
bindende målsætninger og krav til 
industrien; gør opmærksom på, at der bør 
oprettes en solid overvågningsmekanisme 
baseret på gennemsigtige 
resultatindikatorer med henblik på 
evaluering af fremgang; 

Or. en

Ændringsforslag 31
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş
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Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. lægger vægt på, at det er af 
afgørende betydning at styrke det indre 
markeds industrielle økosystemers 
modstandsdygtighed, hvilket kræver 
ambitiøs lovgivning, som inkluderer 
håndtering af konkurrence, revision af 
statsstøtte og fremskyndelse af den 
digitale omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 32
Maria Grapini, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at den nye industristrategi 
bør muliggøre færdiggørelse af 
værdikæder i visse industrier med henblik 
på at skabe uafhængighed af import fra 
tredjelande i tilfælde af en ny krise og for 
at forbedre økonomiens 
konkurrencedygtighed;

Or. en

Ændringsforslag 33
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. mener, at den nye industristrategi i 
tråd med den nye grønne pagt bør 
fokusere på etablering og udvikling af 
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økologiske industrier, på de industrier, 
som tillader reducering af CO2 og andre 
giftige gasser, og på etablering af et indre 
marked for alle nye økologiske produkter, 
som kun kan stamme fra en harmoniseret 
lovgivning og fælles standarder på EU-
niveau;

Or. en

Ændringsforslag 34
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. glæder sig over de 14 økosystemer, 
som Kommissionen har kortlagt, og over 
den inklusive tilgang til inkludering af 
alle aktører fra en sektor; er overbevist 
om, at EU's industristrategi, kombineret 
med andre politikker såsom 
konkurrencepolitik og handelspolitik, vil 
medvirke til europæisk suverænitet og 
strategisk autonomi;

Or. en

Ændringsforslag 35
Vlad-Marius Botoş

Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. understreger, at den nødvendige 
omstilling af EU's økonomi og samfund 
med henblik på fuldt ud at opfylde den 
grønne pagts målsætninger bliver en lang 
og bekostelig proces, som vil skulle 
finansieres af en stærk og fremgangsrig 
industri, der skal være villig til at bidrage 
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til denne omstilling; opfordrer derfor 
Kommissionen til at føre en aktiv og åben 
dialog med de industrielle sektorer og 
relevante interessenter og sikre, at de 
bratte ændringer, som følger den nye 
lovgivning, ikke har negative 
konsekvenser for det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 36
Kateřina Konečná

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked for 
tjenesteydelser; understreger, at 
Kommissionen skal overveje, hvordan 
man kan tackle hindringer for 
grænseoverskridende tjenesteydelser som 
en del af alle reviderede prioriteter;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 37
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked for 
tjenesteydelser; understreger, at 
Kommissionen skal overveje, hvordan man 
kan tackle hindringer for 
grænseoverskridende tjenesteydelser som 

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked for produkter og 
tjenesteydelser; understreger, at 
Kommissionen skal overveje, hvordan det 
indre marked kan uddybes som en del af 
alle reviderede prioriteter og behandle den 
eksisterende lovgivning og ikkeretlige 
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en del af alle reviderede prioriteter; hindringer på det indre marked som følge 
af restriktive og komplekse nationale 
regler, begrænset administrativ kapacitet 
og ukorrekt gennemførelse af EU-regler 
såvel som utilstrækkelig håndhævelse af 
disse; understreger vigtigheden af en mere 
fleksibel og gennemsigtig ledelsesstruktur 
på det indre marked og mere effektive 
peer-evalueringer for at kortlægge og 
tackle hindringer og manglende 
overholdelse, forbedrede systemer til 
overvågning af resultater såsom Internal 
Market Scoreboard, med henblik på en 
bedre afspejling af markedsrealiteten og 
et styrket SOLVIT-netværk.

Or. en

Ændringsforslag 38
Rasmus Andresen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked for 
tjenesteydelser; understreger, at 
Kommissionen skal overveje, hvordan man 
kan tackle hindringer for 
grænseoverskridende tjenesteydelser som 
en del af alle reviderede prioriteter;

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked for 
tjenesteydelser; understreger, at 
Kommissionen skal overveje, hvordan man 
kan tackle uberettigede hindringer for 
grænseoverskridende tjenesteydelser som 
en del af alle reviderede prioriteter 
samtidig med opretholdelse af høje 
standarder for forbrugere og arbejdere, 
med særligt fokus på styrkelse af 
grænsearbejderes rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 39
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský
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Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked for 
tjenesteydelser; understreger, at 
Kommissionen skal overveje, hvordan man 
kan tackle hindringer for 
grænseoverskridende tjenesteydelser som 
en del af alle reviderede prioriteter;

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked for 
tjenesteydelser; minder om de 
igangværende tjenesteficeringsprocesser i 
industrien; understreger, at Kommissionen 
skal overveje, hvordan man kan tackle 
hindringer for grænseoverskridende 
tjenesteydelser som en del af alle 
reviderede prioriteter på baggrund af det 
veldokumenterede potentiale for at 
fremme konkurrenceevne og vækst i hele 
EU; 

Or. en

Ændringsforslag 40
Andreas Schwab

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked for 
tjenesteydelser; understreger, at 
Kommissionen skal overveje, hvordan man 
kan tackle hindringer for 
grænseoverskridende tjenesteydelser som 
en del af alle reviderede prioriteter;

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrencedygtighed er afhængig af ikke 
alene velfungerende forsyningskæder og 
den frie bevægelighed for varer, men også 
et fuldt fungerende indre marked for 
tjenesteydelser; understreger, at 
Kommissionen skal overveje, hvordan man 
kan tackle hindringer for 
grænseoverskridende tjenesteydelser som 
en del af alle reviderede prioriteter;

Or. en

Ændringsforslag 41
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
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Sándor Rónai, Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked for 
tjenesteydelser; understreger, at 
Kommissionen skal overveje, hvordan man 
kan tackle hindringer for 
grænseoverskridende tjenesteydelser som 
en del af alle reviderede prioriteter;

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked; understreger, at 
Kommissionen skal overveje, hvordan man 
kan tackle hindringer for 
grænseoverskridende tjenesteydelser – 
herunder hindringer for grænsearbejde – 
som en del af alle reviderede prioriteter;

Or. en

Ændringsforslag 42
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked for 
tjenesteydelser; understreger, at 
Kommissionen skal overveje, hvordan man 
kan tackle hindringer for 
grænseoverskridende tjenesteydelser som 
en del af alle reviderede prioriteter;

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked; understreger, at 
Kommissionen skal overveje, hvordan man 
kan tackle hindringer for 
grænseoverskridende tjenesteydelser som 
en del af alle reviderede prioriteter;

Or. en

Ændringsforslag 43
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked for 
tjenesteydelser; understreger, at 
Kommissionen skal overveje, hvordan man 
kan tackle hindringer for 
grænseoverskridende tjenesteydelser som 
en del af alle reviderede prioriteter;

4. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked for 
tjenesteydelser; understreger, at 
Kommissionen skal overveje, hvordan man 
kan tackle hindringer for 
grænseoverskridende tjenesteydelser som 
en del af alle reviderede prioriteter, og 
desuden hvordan forbrugerbeskyttelsen 
kan styrkes;

Or. en

Ændringsforslag 44
Andreas Schieder, Marc Angel

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger, at digitalisering af 
traditionelle industrier påvirker 
forsyningskæder, produktion og modeller 
for tjenesteydelser, hvilket kan føre til 
skabelse af nye arbejdspladser i nye 
industrier, men ligeledes kan nedlægge 
nuværende beskæftigelse og føre til usikre 
arbejdsforhold, efterhånden som flere og 
flere opgaver, som traditionelt varetages 
af personer enten bliver automatiseret 
eller flyttet udenlands, eller begge dele; 
opfordrer Kommissionen til at indføre 
sociale ledsageforanstaltninger til gavn 
for hele samfundet for at beskytte 
arbejderes rettigheder, deres sociale 
ydelser og forebygge digital udnyttelse;

Or. en

Ændringsforslag 45
Dita Charanzová
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Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. er overbevist om, at basale 
industrielle sektorer bør støttes med 
målrettede strategier og aktioner; 
understreger behovet for at bibeholde det 
europæiske lederskab inden for 
bilindustrien og opfordrer Kommissionen 
til at planlægge genoptagelse af 
bilsektorens aktiviteter; anmoder 
Kommissionen og medlemsstaterne om at 
arbejde sammen om opkøb af køretøjer og 
støtteordninger for omleveringer og 
yderligere relevante tiltag med henblik på 
at støtte forbrugerne;

Or. en

Ændringsforslag 46
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger betydningen af 
bæredygtighed, som er af central 
betydning for planerne om at udvikle den 
europæiske industri; minder i denne 
forbindelse om Det Europæiske Råds 
konklusioner af 12. december 2019, hvori 
det understreges, at der er behov for at 
fastlægge en ramme for foranstaltninger, 
der er til gavn for alle medlemsstater;

5. understreger betydningen af, at 
Europa bliver et globalt forbillede for 
bæredygtighed, og at det skal være det 
primære fokus ved udvikling af den 
europæiske industri; minder i denne 
forbindelse om Det Europæiske Råds 
konklusioner af 12. december 2019, hvori 
det understreges, at der er behov for at 
fastlægge en ramme for foranstaltninger, 
der er til gavn for alle medlemsstater; 
understreger, at den reviderede 
industristrategi må skabe socio-økologisk 
fremgang, og, foruden at fremme 
nedbringelse af unødigt forbrug, kræver 
en fuldt cirkulær økonomi for at kunne 
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opnå klimaneutralitet i 2050 med henblik 
på at styrke vores økonomiske 
konkurrencedygtighed såvel som at 
bevare vores naturlige miljø; 
understreger, at en model til europæisk 
cirkulær økonomi alene kan være 
brugbar, hvis vi har et fælles marked til at 
genbruge primære og sekundære råvarer;

Or. en

Ændringsforslag 47
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger betydningen af 
bæredygtighed, som er af central betydning 
for planerne om at udvikle den europæiske 
industri; minder i denne forbindelse om 
Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, hvori det understreges, 
at der er behov for at fastlægge en ramme 
for foranstaltninger, der er til gavn for alle 
medlemsstater;

5. gør opmærksom på, at en 
succesfuld og grøn omstilling, såvel som 
europæisk konkurrencedygtighed på den 
globale scene, kræver en øget tillid 
mellem medlemsstaterne og stærke 
politiske ambitioner ved udformning og 
gennemførelse af industristrategien; 
understreger betydningen af 
bæredygtighed, som er af central betydning 
for planerne om at udvikle den europæiske 
industri; gør opmærksom på behovet for at 
udvikle den cirkulære økonomi og 
fremskynde en bæredygtig produktion og 
forbrug ved at nedbringe det miljø- og 
ressourcemæssige fodaftryk og samtidig 
skabe incitamenter for innovation; minder 
i denne forbindelse om Det Europæiske 
Råds konklusioner af 12. december 2019, 
hvori det understreges, at der er behov for 
at fastlægge en ramme for foranstaltninger, 
der er til gavn for alle medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 48
Kateřina Konečná
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Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger betydningen af 
bæredygtighed, som er af central betydning 
for planerne om at udvikle den europæiske 
industri; minder i denne forbindelse om 
Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, hvori det understreges, 
at der er behov for at fastlægge en ramme 
for foranstaltninger, der er til gavn for alle 
medlemsstater;

5. understreger betydningen af 
bæredygtighed, som er af central betydning 
for planerne om at udvikle den europæiske 
industri; gør derfor opmærksom på, at en 
industripolitik skal omfatte en socio-
økologisk omstilling i forskellige 
økonomiske sektorer med offentlig 
planlægning og offentligt ejerskab; 
minder i denne forbindelse om Det 
Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, hvori det understreges, 
at der er behov for at fastlægge en ramme 
for foranstaltninger, der er til gavn for alle 
medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 49
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger betydningen af 
bæredygtighed, som er af central betydning 
for planerne om at udvikle den europæiske 
industri; minder i denne forbindelse om 
Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, hvori det 
understreges, at der er behov for at 
fastlægge en ramme for foranstaltninger, 
der er til gavn for alle medlemsstater;

5. understreger betydningen af en 
forsigtig og ikke forhastet strategi for 
bæredygtighed, som er af central betydning 
for planerne om at udvikle den europæiske 
industri, og som ikke må bringe den 
europæiske industri og de små og 
mellemstore virksomheders 
konkurrencedygtighed i fare;

Or. en
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Ændringsforslag 50
Rasmus Andresen

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger betydningen af 
bæredygtighed, som er af central betydning 
for planerne om at udvikle den europæiske 
industri; minder i denne forbindelse om 
Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, hvori det understreges, 
at der er behov for at fastlægge en ramme 
for foranstaltninger, der er til gavn for alle 
medlemsstater;

5. understreger betydningen af 
bæredygtighed, som er af central betydning 
for planerne om at udvikle den europæiske 
industri; minder i denne forbindelse om 
Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, hvori det understreges, 
at der er behov for at fastlægge en ramme 
for foranstaltninger, der er til gavn for alle 
medlemsstater, og sikre, at alle relevante 
EU-lovgivninger og politikker er i 
overensstemmelse med, og bidrager til 
opfyldelse af, målsætningerne for 
klimaneutralitet1a;

__________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
1768/12-euco-final-conclusions-en.pdf.

Or. en

Ændringsforslag 51
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger betydningen af 
bæredygtighed, som er af central betydning 
for planerne om at udvikle den europæiske 
industri; minder i denne forbindelse om 
Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, hvori det understreges, 
at der er behov for at fastlægge en ramme 
for foranstaltninger, der er til gavn for alle 
medlemsstater;

5. understreger vigtigheden af 
bæredygtighed, som er af central betydning 
for planerne om at udvikle den europæiske 
industri; minder i denne forbindelse om 
Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, hvori det understreges, 
at der er behov for at fastlægge en ramme 
for foranstaltninger, der er til gavn for alle 
medlemsstater , og omfatter passende 
instrumenter, incitamenter, støtte og 
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investeringer for at sikre en 
omkostningseffektiv, socialt afbalanceret 
og retfærdig omstilling; mener, at disse 
rammer bør tage forskellige nationale 
omstændigheder i betragtning, hvad 
angår udgangspunkter;

Or. en

Ændringsforslag 52
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. anerkender, at den offentlige og 
private sektor vil støde på betydelige 
finansielle begrænsninger i de kommende 
år, hvilket påvirker deres evne til at støtte 
et investeringsprogram, navnlig med 
hensyn til målene i den grønne pagt; 
udtrykker bekymring over et forskelligt 
tempo i udviklingen, navnlig i mindre 
udviklede dele af EU, hvor en omstilling 
kræver langt mere omfattende 
foranstaltninger; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til i sin reviderede 
industristrategi at indføre en model med 
fleksibilitet og støtte, således at ingen lades 
i stikken;

6. understreger, at både investeringer 
til genopretning og Europas nye 
industristrategi bør følge kravene i den 
grønne pagt og princippet om ikke at 
forårsage skade; anerkender, at den 
offentlige og private sektor kan støde på 
betydelige finansielle begrænsninger i de 
kommende år, hvilket påvirker deres evne 
til at støtte et investeringsprogram, navnlig 
med hensyn til målene i den grønne pagt; 
udtrykker bekymring over et forskelligt 
tempo i udviklingen, navnlig i mindre 
udviklede dele af EU, hvor en omstilling 
kræver langt mere omfattende 
foranstaltninger; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til i sin reviderede 
industristrategi at indføre en model med 
fleksibilitet og støtte, således at det sikres, 
at målsætningerne for den grønne pagt 
prioriteres, og ingen lades i stikken;

Or. en

Ændringsforslag 53
Rasmus Andresen

Udkast til udtalelse
Punkt 6
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. anerkender, at den offentlige og 
private sektor vil støde på betydelige 
finansielle begrænsninger i de kommende 
år, hvilket påvirker deres evne til at støtte 
et investeringsprogram, navnlig med 
hensyn til målene i den grønne pagt; 
udtrykker bekymring over et forskelligt 
tempo i udviklingen, navnlig i mindre 
udviklede dele af EU, hvor en omstilling 
kræver langt mere omfattende 
foranstaltninger; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til i sin reviderede 
industristrategi at indføre en model med 
fleksibilitet og støtte, således at ingen lades 
i stikken;

6. anerkender, at den offentlige og den 
private sektor vil støde på betydelige 
finansielle begrænsninger i de kommende 
år, og understreger i den forbindelse 
behovet for, at Kommissionens 
"Genopretningsplan for Europa"1a bør 
have den grønne pagt som kerne; minder 
om, at det i den forbindelse er 
dokumenteret, at grønne projekter skaber 
flere arbejdspladser, leverer større 
kortsigtede afkast og øger langsigtede 
omkostningsbesparelser1b; udtrykker 
bekymring over et forskelligt tempo i 
udviklingen, navnlig i mindre udviklede 
dele af EU, hvor en omstilling kræver langt 
mere omfattende foranstaltninger; 
opfordrer kraftigt Kommissionen til i sin 
reviderede industristrategi at indføre en 
model med fleksibilitet og støtte, således at 
ingen lades i stikken;

__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0456&from=DA 
1b Hepburn et al (2020): Will COVID-19 
fiscal recovery packages accelerate or 
retard progress on climate change? 
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publicat
ions/wpapers/workingpaper20-02.pdf.

Or. en

Ændringsforslag 54
Andreas Schwab

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. anerkender, at den offentlige og 
private sektor vil støde på betydelige 
finansielle begrænsninger i de kommende 

6. anerkender, at den offentlige og 
private sektor vil støde på betydelige 
finansielle begrænsninger i de kommende 
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år, hvilket påvirker deres evne til at støtte 
et investeringsprogram, navnlig med 
hensyn til målene i den grønne pagt; 
udtrykker bekymring over et forskelligt 
tempo i udviklingen, navnlig i mindre 
udviklede dele af EU, hvor en omstilling 
kræver langt mere omfattende 
foranstaltninger; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til i sin reviderede 
industristrategi at indføre en model med 
fleksibilitet og støtte, således at ingen 
lades i stikken;

år; udtrykker bekymring over et forskelligt 
tempo i udviklingen, navnlig i mindre 
udviklede dele af EU; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til i sin reviderede 
industristrategi at sikre europæisk 
engagement og en europæisk tilgang til 
industristrategien; 

Or. en

Ændringsforslag 55
Arba Kokalari

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. anerkender, at den offentlige og 
private sektor vil støde på betydelige 
finansielle begrænsninger i de kommende 
år, hvilket påvirker deres evne til at støtte 
et investeringsprogram, navnlig med 
hensyn til målene i den grønne pagt; 
udtrykker bekymring over et forskelligt 
tempo i udviklingen, navnlig i mindre 
udviklede dele af EU, hvor en omstilling 
kræver langt mere omfattende 
foranstaltninger; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til i sin reviderede 
industristrategi at indføre en model med 
fleksibilitet og støtte, således at ingen 
lades i stikken;

6. understreger, at industristrategien 
bør tilpasses målsætningerne for den 
grønne pagt, og at investering i 
efterforskning, innovation 5G, digitale 
teknologier og ren energi er en basal 
forudsætning for økonomisk 
genopretning og fremtidig 
konkurrencedygtighed; udtrykker 
derudover bekymring over et forskelligt 
tempo i udviklingen, navnlig i mindre 
udviklede dele af EU;

Or. en

Ændringsforslag 56
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri



PE652.522v02-00 34/69 AM\1207130DA.docx

DA

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. anerkender, at den offentlige og 
private sektor vil støde på betydelige 
finansielle begrænsninger i de kommende 
år, hvilket påvirker deres evne til at støtte 
et investeringsprogram, navnlig med 
hensyn til målene i den grønne pagt; 
udtrykker bekymring over et forskelligt 
tempo i udviklingen, navnlig i mindre 
udviklede dele af EU, hvor en omstilling 
kræver langt mere omfattende 
foranstaltninger; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til i sin reviderede 
industristrategi at indføre en model med 
fleksibilitet og støtte, således at ingen 
lades i stikken;

6. anerkender, at den offentlige og 
private sektor vil støde på betydelige 
finansielle begrænsninger i de kommende 
år, hvilket påvirker deres evne til at støtte 
et investeringsprogram, navnlig med 
hensyn til de disproportionelt høje mål i 
den grønne pagt; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til i sin reviderede 
industristrategi at indføre en model med 
fleksibilitet og støtte, således at den 
grønne pagt opgives;

Or. en

Ændringsforslag 57
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. anerkender, at den offentlige og 
private sektor vil støde på betydelige 
finansielle begrænsninger i de kommende 
år, hvilket påvirker deres evne til at støtte 
et investeringsprogram, navnlig med 
hensyn til målene i den grønne pagt; 
udtrykker bekymring over et forskelligt 
tempo i udviklingen, navnlig i mindre 
udviklede dele af EU, hvor en omstilling 
kræver langt mere omfattende 
foranstaltninger; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til i sin reviderede 
industristrategi at indføre en model med 
fleksibilitet og støtte, således at ingen lades 

6. anerkender, at den offentlige og 
private sektor vil støde på betydelige 
finansielle begrænsninger i de kommende 
år, hvilket påvirker deres evne til at støtte 
et investeringsprogram, navnlig med 
hensyn til målene i den grønne pagt; 
udtrykker bekymring over et forskelligt 
tempo i udviklingen, navnlig i mindre 
udviklede dele af EU og i yderområderne, 
hvor en omstilling kræver langt mere 
omfattende foranstaltninger; opfordrer 
kraftigt Kommissionen til i sin reviderede 
industristrategi at indføre en model med 
fleksibilitet og støtte, således at ingen lades 
i stikken , og at den sociale samhørighed 
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i stikken; øges;

Or. en

Ændringsforslag 58
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. anerkender, at den offentlige og 
private sektor vil støde på betydelige 
finansielle begrænsninger i de kommende 
år, hvilket påvirker deres evne til at støtte 
et investeringsprogram, navnlig med 
hensyn til målene i den grønne pagt; 
udtrykker bekymring over et forskelligt 
tempo i udviklingen, navnlig i mindre 
udviklede dele af EU, hvor en omstilling 
kræver langt mere omfattende 
foranstaltninger; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til i sin reviderede 
industristrategi at indføre en model med 
fleksibilitet og støtte, således at ingen lades 
i stikken;

6. anerkender, at store dele af den 
offentlige og private sektor vil støde på 
betydelige finansielle begrænsninger i de 
kommende år, men mener også, at EU og 
medlemsstaterne bør opfylde den 
europæiske grønne pagt med henblik på 
at gøre den europæiske økonomi 
bæredygtig; udtrykker bekymring over et 
forskelligt tempo i udviklingen, navnlig i 
mindre udviklede dele af EU, hvor en 
omstilling stadig kræver mere omfattende 
foranstaltninger; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til i sin reviderede 
industristrategi at indføre en model med 
fleksibilitet og støtte, således at ingen lades 
i stikken;

Or. en

Ændringsforslag 59
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. anerkender, at den offentlige og 
private sektor vil støde på betydelige 
finansielle begrænsninger i de kommende 
år, hvilket påvirker deres evne til at støtte 
et investeringsprogram, navnlig med 

6. anerkender, at den offentlige og 
private sektor vil støde på betydelige 
finansielle begrænsninger i de kommende 
år, hvilket påvirker deres evne til at støtte 
et investeringsprogram og udvikling af 
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hensyn til målene i den grønne pagt; 
udtrykker bekymring over et forskelligt 
tempo i udviklingen, navnlig i mindre 
udviklede dele af EU, hvor en omstilling 
kræver langt mere omfattende 
foranstaltninger; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til i sin reviderede 
industristrategi at indføre en model med 
fleksibilitet og støtte, således at ingen lades 
i stikken;

infrastruktur, navnlig med hensyn til 
målene i den grønne pagt; udtrykker 
bekymring over et forskelligt tempo i 
udviklingen, navnlig i mindre udviklede 
dele af EU, hvor en omstilling kræver langt 
mere omfattende foranstaltninger; 
opfordrer kraftigt Kommissionen til i sin 
reviderede industristrategi at indføre en 
model med fleksibilitet og støtte, således at 
ingen lades i stikken;

Or. en

Ændringsforslag 60
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. opfordrer Kommissionen til at 
foreslå passende reaktioner på yderligere 
sektorielle ændringer ligeledes med 
henblik på at styrke det indre marked; 
understreger behovet for at tackle 
potentielle reaktioner fra samfundet, såvel 
som for at udvikle koncepter og idéer som 
svar på udfordringer såsom 
arbejdspladser, der forsvinder eller bliver 
automatiseret, eller skattemæssige 
aspekter ved arbejdspladser, som 
automatiseres;

Or. en

Ændringsforslag 61
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. fremhæver, at lederskabet af 
europæiske industrier i strategiske 
sektorer bør bibeholdes og udvikles, 
særligt for den del af industrien, som har 
vist sig at være af afgørende betydning 
under covid-19-pandemien, såsom 
sundheds- og fødevaresektorerne;

Or. en

Ændringsforslag 62
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. overvejer vigtigheden af 
digitalisering inden for EU's industrier; 
opfordrer Kommissionen til at oprette et 
fælles europæisk marked for 
digitalisering og data og til at gennemføre 
væsentlige investeringer inden for 
modstandsdygtige, sikre 
højhastighedsnetværksforbindelser, som 
ligeledes skal gøres tilgængelige i 
landdistrikter, og ligeledes inden for 
kunstig intelligens, dataøkonomi samt 
intelligent produktion og 3D-produktion;

Or. en

Ændringsforslag 63
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)



PE652.522v02-00 38/69 AM\1207130DA.docx

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. mener, at EU bør investere BNP 
proportionelt i forskning og udvikling, 
som minimum i samme grad som globale 
konkurrenter, eftersom investeringer 
inden for forskning og udvikling på 
nuværende tidspunkt hovedsagligt er 
koncentreret i fremstillingssektoren, og 
som følge af mangel på den nødvendige 
risikokapital mangler forskning og 
udvikling i alvorlig grad innovativ 
kapacitet i SMV'er;

Or. en

Ændringsforslag 64
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 6 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6d. anerkender standardiseringens 
bidrag til det europæiske indre marked og 
dens bidrag til at øge økonomisk, 
samfundsmæssig og miljømæssig velfærd, 
herunder forbrugernes og arbejdernes 
sundhed og sikkerhed; understreger 
behovet for at udvikle, evaluere og udnytte 
harmoniserede standarder til at forbedre 
den europæiske industris 
konkurrencedygtighed, reducere 
omkostninger, forbedre sikkerheden såvel 
som at øge produktiv og innovativ 
effektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 65
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
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Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. fremhæver den betydelige rolle, 
som offentlige udbud spiller i 
udformningen af den europæiske industris 
udvikling;

7. gentager nødvendigheden af at 
gennemføre et europæisk indre marked 
for tjenesteydelser og strategisk brug af 
offentlige udbud til skabelse af et marked 
for innovative og bæredygtige produkter 
og dermed bidrage til oprettelsen af et 
korrekt økosystem for, at innovative og 
succesfulde europæiske virksomheder kan 
vokse på et modtageligt marked;

Or. en

Ændringsforslag 66
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. fremhæver den betydelige rolle, 
som offentlige udbud spiller i 
udformningen af den europæiske industris 
udvikling;

7. fremhæver den betydelige rolle, 
som offentlige udbud spiller i 
udformningen af den europæiske industris 
udvikling; understreger, at et europæisk 
indre marked for offentlige udbud tilbyder 
væsentlige muligheder for virksomheder 
beliggende både inden for og uden for 
EU; understreger dermed behovet for at 
anerkende gensidighedsprincippet, særligt 
når europæiske virksomheder nægtes lige 
muligheder i tredjelande;

Or. en

Ændringsforslag 67
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn
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Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. fremhæver den betydelige rolle, 
som offentlige udbud spiller i 
udformningen af den europæiske industris 
udvikling;

7. fremhæver den betydelige rolle, 
som offentlige udbud spiller i 
udformningen af den europæiske industris 
udvikling, og opfordrer Kommissionen til 
fortsat at arbejde på en korrekt 
gennemførelse af lovgivning inden for 
offentlige udbud med henblik på at 
oprette et velfungerende og harmoniseret 
indre marked på tværs af sektorer;

Or. en

Ændringsforslag 68
Antonius Manders

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. fremhæver den betydelige rolle, 
som offentlige udbud spiller i 
udformningen af den europæiske industris 
udvikling;

7. fremhæver den betydelige rolle, 
som offentlige udbud spiller i 
udformningen af den europæiske industris 
udvikling, og understreger, at 
håndhævelse af gensidighedsprincippet 
mellem EU- og ikke EU-lande samt lige 
vilkår mellem EU- og ikke EU-
virksomheder og deres produkter, f.eks. 
vedrørende statsstøtte, miljøregulering og 
børnearbejde, bør være en forudsætning 
for deltagelse i offentlige udbud over hele 
EU; understreger også behovet for 
yderligere forenkling af procedurerne for 
offentlige udbud for både EU-
virksomheder og EU-regeringer;

Or. en
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Ændringsforslag 69
Rasmus Andresen

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. fremhæver den betydelige rolle, 
som offentlige udbud spiller i 
udformningen af den europæiske industris 
udvikling;

7. fremhæver den betydelige rolle, 
som offentlige udbud spiller i 
udformningen af den europæiske industris 
udvikling, hvilket muliggør flytning af 
primære strategiske sektorer, såsom 
sundhedsrelaterede produkter og 
landbrug, og fremmer kortere og 
bæredygtige forsyningskæder; mener, at 
det bør være centralt for EU's 
økonomiske genopretningsplan at 
prioritere og fremme efterspørgsel efter 
økoinnovative og bæredygtige varer og 
tjenesteydelser; opfordrer Kommissionen 
til at indføre krav om miljømæssige og 
sociale kriterier i nye offentlige udbud i 
fuld overensstemmelse med den nye 
grønne pagt;

Or. en

Ændringsforslag 70
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. fremhæver den betydelige rolle, 
som offentlige udbud spiller i 
udformningen af den europæiske industris 
udvikling;

7. fremhæver den betydelige rolle, 
som offentlige udbud spiller i 
udformningen af den europæiske industris 
udvikling; understreger behovet for at 
sikre udbredelse af grønne offentlige 
udbud ved at introducere obligatoriske 
grønne kriterier for at tilskynde 
regeringerne til at købe varer og 
tjenesteydelser, som har mindre 
indvirkning på miljøet, såvel som 
obligatoriske forpligtelser til rapportering 
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over for Kommissionen og 
medlemsstaterne, hvad angår bæredygtige 
offentlige udbud; understreger de 
potentielle fordele ved et instrument, der 
filtrerer grønne udbud, for at sikre, at 
større infrastrukturprojekter udføres i 
overensstemmelse med europæiske 
klimamålsætninger og for at tackle 
"grønvaskning"; opfordrer til sikring af 
effektiv gensidighed i offentlige udbud 
med tredjelande, som vil styrke Europas 
autonomi og suverænitet;

Or. en

Ændringsforslag 71
Andreas Schieder, Marc Angel

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. understreger, at sociale og 
økologiske kriterier bør sidestilles med 
økonomiske kriterier i offentlige udbud;

Or. en

Ændringsforslag 72
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. anerkender den rolle, som den 
offentlige investering kan spille til støtte 
for bæredygtig vækst, skabelse af 
arbejdspladser og økonomisk 
genopretning, som covid-19-krisen har 
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vist;

Or. en

Ændringsforslag 73
Kateřina Konečná

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. mener, at de regler, der gælder for 
konkurrence i EU, yderligere bør vurderes, 
for at de er hensigtsmæssige både for det 
europæiske marked og den samlede 
økonomiske situation; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at 
de midlertidige rammebestemmelser, der er 
godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer 
konkurrencen på det indre marked på 
mellemlang til lang sigt;

8. mener, at de regler, der gælder for 
konkurrence i EU, yderligere bør vurderes, 
for at de er hensigtsmæssige både for det 
europæiske marked og den samlede 
økonomiske situation; understreger, at 
regler om statsstøtte bør åbne for 
muligheder for en offentlig og 
demokratisk indgriben fra statens side i 
økonomien, hvorved en grøn og retfærdig 
genopretning fremmes; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at 
de midlertidige rammebestemmelser, der er 
godkendt for statsstøtte, ikke fremmer 
uligheder på det indre marked på 
mellemlang til lang sigt og fuldt ud 
respekterer forbrugernes rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 74
Antonius Manders

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. mener, at de regler, der gælder for 
konkurrence i EU, yderligere bør vurderes, 
for at de er hensigtsmæssige både for det 
europæiske marked og den samlede 
økonomiske situation; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at 

8. mener, at de regler, som styrer 
konkurrencen i EU, bør moderniseres, for 
at de er hensigtsmæssig både for det 
europæiske indre marked og den samlede 
økonomiske situation ved at muliggøre en 
dannelse af "europamestre", der kan 
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de midlertidige rammebestemmelser, der 
er godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer 
konkurrencen i det indre marked på 
mellemlang til lang sigt;

konkurrere og skabe succes på 
verdensplan, og som støtter EU og 
medlemsstaterne i at opretholde det 
teknologiske lederskab, at opnå digital og 
teknologisk suverænitet og blokere 
fjendtlige overtagelser af strategiske EU-
virksomheder af ikke EU-stater eller 
aktører med statsopbakning;

Or. en

Ændringsforslag 75
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. mener, at de regler, der gælder for 
konkurrence i EU, yderligere bør 
vurderes, for at de er hensigtsmæssige 
både for det europæiske marked og den 
samlede økonomiske situation; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at 
de midlertidige rammebestemmelser, der er 
godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer 
konkurrencen i det indre marked på 
mellemlang til lang sigt;

8. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at de midlertidige 
rammebestemmelser, der er godkendt for 
statsstøtte, ikke fordrejer konkurrencen i 
det indre marked på mellemlang til lang 
sigt og samtidig beskytter SMV'ernes, 
mikrovirksomhedernes og de nystartede 
virksomheders interesser;

Or. en

Ændringsforslag 76
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. mener, at de regler, der gælder for 
konkurrence i EU, yderligere bør vurderes, 
for at de er hensigtsmæssige både for det 

8. mener, at de regler, der gælder for 
konkurrence i EU, yderligere bør vurderes, 
for at de er hensigtsmæssige både for det 
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europæiske marked og den samlede 
økonomiske situation; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at 
de midlertidige rammebestemmelser, der er 
godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer 
konkurrencen i det indre marked på 
mellemlang til lang sigt;

europæiske marked, for at undgå 
opsplitning og for den samlede 
økonomiske situation; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at 
de midlertidige rammebestemmelser, der er 
godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer 
konkurrencen i det indre marked på 
mellemlang til lang sigt;

Or. en

Ændringsforslag 77
Andreas Schwab

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. mener, at de regler, der gælder for 
konkurrence i EU, yderligere bør vurderes, 
for at de er hensigtsmæssige både for det 
europæiske marked og den samlede 
økonomiske situation; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at 
de midlertidige rammebestemmelser, der er 
godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer 
konkurrencen i det indre marked på 
mellemlang til lang sigt;

8. mener, at de regler, der gælder for 
konkurrence i EU, yderligere bør vurderes, 
for at de er hensigtsmæssige både for det 
europæiske marked og den samlede 
økonomiske situation; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at 
de midlertidige rammebestemmelser, der er 
godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer 
konkurrencen i det indre marked på 
mellemlang til lang sigt, men alligevel 
tillader effektiv brug af statsstøtte i 
medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 78
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. mener, at de regler, der gælder for 
konkurrence i EU, yderligere bør vurderes, 
for at de er hensigtsmæssige både for det 

8. mener, at de regler, der gælder for 
konkurrence i EU, yderligere bør vurderes, 
for at de er hensigtsmæssige både for det 
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europæiske marked og den samlede 
økonomiske situation; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at 
de midlertidige rammebestemmelser, der er 
godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer 
konkurrencen i det indre marked på 
mellemlang til lang sigt;

europæiske marked og den samlede 
økonomiske situation; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at 
de midlertidige rammebestemmelser, der er 
godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer 
konkurrencen i det indre marked på 
mellemlang til lang sigt; understreger, at 
fordrejning af konkurrencen skal tackles 
med henblik på at undgå langsigtet 
fragmentering og effektivt beskytte 
forbrugernes valg og grundlæggende 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 79
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. mener, at de regler, der gælder for 
konkurrence i EU, yderligere bør vurderes, 
for at de er hensigtsmæssige både for det 
europæiske marked og den samlede 
økonomiske situation; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at 
de midlertidige rammebestemmelser, der er 
godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer 
konkurrencen i det indre marked på 
mellemlang til lang sigt;

8. mener, at de regler, der gælder for 
konkurrence i EU, yderligere bør vurderes, 
for at de er hensigtsmæssige både for det 
europæiske marked og den samlede 
økonomiske situation; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at 
de midlertidige rammebestemmelser, der er 
godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer 
konkurrencen i det indre marked på 
mellemlang til lang sigt; opfordrer 
Kommissionen til at fastsætte fælles 
minimumsstandarder med specifikke krav 
til virksomheder, der modtager finansiel 
støtte, i overensstemmelse med ESG-
kriterier og skattemæssig 
gennemsigtighed med henblik på at undgå 
forskellige nationale kriterier, som kan 
medføre yderligere uoverensstemmelser;

Or. en
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Ændringsforslag 80
Rasmus Andresen

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. mener, at de regler, der gælder for 
konkurrence i EU, yderligere bør vurderes, 
for at de er hensigtsmæssige både for det 
europæiske marked og den samlede 
økonomiske situation; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at 
de midlertidige rammebestemmelser, der er 
godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer 
konkurrencen i det indre marked på 
mellemlang til lang sigt;

8. mener, at de regler, der gælder for 
konkurrence i EU, yderligere bør vurderes, 
for at de er hensigtsmæssige både for det 
europæiske marked og den samlede 
økonomiske situation; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at 
de midlertidige rammebestemmelser, der er 
godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer 
konkurrencen i det indre marked på 
mellemlang til lang sigt; understreger, at 
disse midler vil blive målrettet projekter 
og modtagere, der lever op til vores 
traktatbaserede grundlæggende værdier, 
Parisaftalen, EU's mål om 
klimaneutralitet og biodiversitet og 
bestræbelserne for bekæmpelse af 
skatteunddragelse, skatteundgåelse og 
hvidvaskning af penge1a; opfordrer 
kraftigt Kommissionen til at sikre, at 
regler for statsstøtte er i overensstemmelse 
med sådanne betingelser, og til at 
forebygge, at medlemsstaternes 
asymmetriske økonomiske reaktion på 
krisen bringer EU's bestræbelser på 
konvergens i fare samt forebygge skabelse 
af uretfærdige fordele på det indre 
marked;
__________________
1aSom angivet i Europa-Parlamentets 
beslutning om den nye flerårige 
finansielle ramme, egne indtægter og 
genopretningsplanen (2020/2631(RSP)), 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_DA.pdf. 

Or. en
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Ændringsforslag 81
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. gentager Europa-Parlamentets 
holdning til reformen af EU's ordning for 
egne indtægter, herunder indførelse af 
nye ressourcer, som i højere grad er 
tilpasset, og tilskynder til fremgang i de 
større politiske prioriteter inden for EU 
såsom den grønne pagt eller retfærdig 
beskatning (dvs. et fælles konsolideret 
selskabsbeskatningsgrundlag, afgifter på 
digitale tjenesteydelser, afgifter på 
finansielle transaktioner, indkomst fra 
emissionshandelsordningen, afgifter på 
plast og en grænseregulerende 
mekanisme for kulstof); understreger, at 
genopretningspakken kombineret med 
industripolitikken bør medvirke til at opnå 
denne langsigtede målsætning; 

Or. en

Ændringsforslag 82
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. minder om, at flere sektorer, 
såsom fødevare- og lægemiddelsektorerne 
og deres forsyningskæder, er blevet 
afbrudt under covid-19-pandemien, 
hvilket har medført, at producenter og 
forarbejdningsvirksomheder har været 
tvunget til at finde nye leverandører samt 
alternative afsætningsmuligheder; 
understreger, at uden indførelse af 
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protektionistiske foranstaltninger må den 
reviderede industristrategi gennemføre de 
nødvendige ændringer på retfærdig og 
bæredygtig vis for at undgå fremtidige 
nedbrud i forsyningskæden og 
stillestående produktion baseret på 
flytninger;

Or. en

Ændringsforslag 83
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. understreger, at en revision af 
EU's industristrategi skal fremme 
oprettelse og indtrædelse af små og 
mellemstore virksomheder på det indre 
marked, og opfordrer til et stabilt, 
forudsigeligt og tilstrækkeligt reguleret 
arbejdsmiljø, hvor de kan drive deres 
virksomheder og fastholde deres 
konkurrencedygtighed og markedsandel 
såvel som overordnet vækst, investering 
og skabelse af arbejdspladser;

Or. en

Ændringsforslag 84
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. opfordrer Kommissionen til at 
integrere mekanismer i den nye 
industristrategi, som udligner 
omkostningerne til EU's industrielle 
bæredygtige produktion, og dermed sikre 
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EU's industriers konkurrencedygtighed 
på det globale marked;

Or. en

Ændringsforslag 85
Rasmus Andresen

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte frihandel og EU's forpligtelse til 
at samarbejde med vores globale partnere; 
opfordrer Kommissionen til at præcisere, 
hvordan den agter at fastholde disse 
forpligtelser og samtidig fremme 
fremkomsten af globale ledere med 
oprindelse i Europa; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere, 
hvornår den mener, at autonomi er 
nødvendig og i EU's økonomiske interesse;

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte retfærdig handel, strategisk 
autonomi og meningsfuld tilbageflytning 
af produktion, såvel som EU's forpligtelse 
til at samarbejde med vores globale 
partnere på reformen af det multilaterale 
handelssystem; opfordrer Kommissionen 
til at præcisere, hvordan den agter at 
fastholde disse forpligtelser og samtidig 
fremme fremkomsten af globale ledere 
med oprindelse i Europa; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere, 
hvornår den mener, at autonomi er 
nødvendig og i EU's økonomiske interesse; 
fastholder, at dannelsen af disse globale 
ledere eller såkaldte europamestre under 
ingen omstændigheder må være i 
modstrid med sund konkurrence inden for 
det indre marked eller til ulempe for 
SMV'erne eller de små 
iværksættervirksomheder, som ved 
udbredelse ville kunne skade de 
europæiske forbrugere;

Or. en

Ændringsforslag 86
Arba Kokalari

Udkast til udtalelse
Punkt 9
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte frihandel og EU's forpligtelse til 
at samarbejde med vores globale partnere; 
opfordrer Kommissionen til at præcisere, 
hvordan den agter at fastholde disse 
forpligtelser og samtidig fremme 
fremkomsten af globale ledere med 
oprindelse i Europa; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere, 
hvornår den mener, at autonomi er 
nødvendig og i EU's økonomiske 
interesse;

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte frihandel og EU's forpligtelse til 
at samarbejde med vores globale partnere; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
enhver fremtidig revision af gældende 
regler for konkurrence og statsstøtte skal 
have til formål at fremme konkurrence 
også inden for det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 87
Andreas Schieder, Marc Angel

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte frihandel og EU's forpligtelse til 
at samarbejde med vores globale partnere; 
opfordrer Kommissionen til at præcisere, 
hvordan den agter at fastholde disse 
forpligtelser og samtidig fremme 
fremkomsten af globale ledere med 
oprindelse i Europa; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere, 
hvornår den mener, at autonomi er 
nødvendig og i EU's økonomiske interesse;

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte frihandel samt retfærdig og 
bæredygtig handel og EU's forpligtelse til 
at samarbejde med vores globale partnere; 
opfordrer Kommissionen til at præcisere, 
hvordan den agter at fastholde disse 
forpligtelser og samtidig fremme 
fremkomsten af globale ledere med 
oprindelse i Europa; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere, 
hvornår den mener, at autonomi er 
nødvendig og i EU's økonomiske interesse;

Or. en

Ændringsforslag 88
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei
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Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte frihandel og EU's forpligtelse til 
at samarbejde med vores globale partnere; 
opfordrer Kommissionen til at præcisere, 
hvordan den agter at fastholde disse 
forpligtelser og samtidig fremme 
fremkomsten af globale ledere med 
oprindelse i Europa; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere, 
hvornår den mener, at autonomi er 
nødvendig og i EU's økonomiske interesse;

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte fri og retfærdig handel og EU's 
forpligtelse til at samarbejde med vores 
globale partnere; opfordrer Kommissionen 
til at præcisere, hvordan den agter at 
fastholde disse forpligtelser og samtidig 
fremme fremkomsten af globale ledere 
med oprindelse i Europa; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere, 
hvornår den mener, at autonomi er 
nødvendig og i EU's økonomiske interesse;

Or. en

Ændringsforslag 89
Andreas Schwab

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte frihandel og EU's forpligtelse til 
at samarbejde med vores globale partnere; 
opfordrer Kommissionen til at præcisere, 
hvordan den agter at fastholde disse 
forpligtelser og samtidig fremme 
fremkomsten af globale ledere med 
oprindelse i Europa; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere, 
hvornår den mener, at autonomi er 
nødvendig og i EU's økonomiske 
interesse;

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte frihandel og EU's forpligtelse til 
at samarbejde med vores globale partnere; 
opfordrer Kommissionen til at vurdere, 
hvilke industrisektorer der er basale for 
Europa, og spille en strategisk rolle, 
således at disse økosystemer og 
værdikæder styrkes og opnår 
modstandsdygtighed og dermed bliver 
uafhængige af ikke-europæiske aktører;

Or. en

Ændringsforslag 90
Kateřina Konečná
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Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte frihandel og EU's forpligtelse til 
at samarbejde med vores globale partnere; 
opfordrer Kommissionen til at præcisere, 
hvordan den agter at fastholde disse 
forpligtelser og samtidig fremme 
fremkomsten af globale ledere med 
oprindelse i Europa; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere, 
hvornår den mener, at autonomi er 
nødvendig og i EU's økonomiske interesse;

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte frihandel og EU's forpligtelse til 
at samarbejde med vores globale partnere; 
opfordrer Kommissionen til at præcisere, 
hvordan den agter at fastholde disse 
forpligtelser og samtidig fremme 
fremkomsten af globale ledere med 
oprindelse i Europa; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere, 
hvornår den mener, at autonomi er 
nødvendig og i EU's økonomiske interesse, 
ved at flytte produktioner og industri;

Or. en

Ændringsforslag 91
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte frihandel og EU's forpligtelse til 
at samarbejde med vores globale partnere; 
opfordrer Kommissionen til at præcisere, 
hvordan den agter at fastholde disse 
forpligtelser og samtidig fremme 
fremkomsten af globale ledere med 
oprindelse i Europa; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere, 
hvornår den mener, at autonomi er 
nødvendig og i EU's økonomiske interesse;

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte frihandel og EU's forpligtelse til 
at samarbejde med vores globale partnere; 
opfordrer Kommissionen til at præcisere, 
hvordan den agter at fastholde disse 
forpligtelser og samtidig fremme 
fremkomsten af globale ledere med 
oprindelse i Europa; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere, 
hvornår den mener, at autonomi er 
nødvendig og i EU's økonomiske interesse, 
og at forebygge EU-industriernes 
overafhængighed af tredjelande i 
forbindelse med kritiske produkter;

Or. en
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Ændringsforslag 92
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando 
Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte frihandel og EU's forpligtelse til 
at samarbejde med vores globale partnere; 
opfordrer Kommissionen til at præcisere, 
hvordan den agter at fastholde disse 
forpligtelser og samtidig fremme 
fremkomsten af globale ledere med 
oprindelse i Europa; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere, 
hvornår den mener, at autonomi er 
nødvendig og i EU's økonomiske interesse;

9. understreger, at industristrategien 
bør støtte frihandel og EU's forpligtelse til 
at samarbejde med vores globale partnere; 
opfordrer Kommissionen til at præcisere, 
hvordan den agter at fastholde disse 
forpligtelser og samtidig fremme 
fremkomsten af globale ledere med 
oprindelse i Europa; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere, 
hvornår den mener, at autonomi er 
nødvendig og i EU's økonomiske interesse; 
understreger, at for at bibeholde lige 
vilkår, selvforsyning med fødevarer og 
bæredygtig praksis, må EU sikre, at 
sårbare og basale sektorer, såsom 
landbrug og fiskeri, ikke bruges som 
forhandlingsobjekt i fremtidige 
handelsaftaler;

Or. en

Ændringsforslag 93
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. understreger, at de mange 
forskelle i niveau og kvalitet af kontrollen 
med produkter fra tredjelande og forskelle 
i toldprocedurer og sanktionspolitikker 
ved EU's indgangssteder til Unionens 
toldområde ofte resulterer i ikke blot 
forvridninger i handelsstrømmene, men 
også i store sundheds- og sikkerhedsrisici 
for forbrugere i EU's indre marked; 
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fastholder, at Kommissionen skal drage 
omsorg for, at toldkontrol i hele EU følger 
samme standarder i form af en direkte, 
sammenlagt toldkontrolmekanisme i 
samordning med medlemsstaterne og 
under nøje iagttagelse af 
nærhedsprincippet;

Or. en

Ændringsforslag 94
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Maria 
da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. understreger, at digitalisering af 
unionens toldområde og forbedret 
kontrol, inden industrielle råmaterialer 
kommer ind på det indre marked, er 
nødvendigt for at sikre, at de europæiske 
standarder respekteres ved al import;

Or. en

Ændringsforslag 95
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 9 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9b. understreger behovet for at styrke 
den europæiske industri og for at udvikle 
nye markeder for en klimaneutral og 
cirkulær økonomi og et fuldt fungerende 
marked for sekundære råmaterialer;

Or. en
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Ændringsforslag 96
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 9 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9c. understreger vigtigheden af, at EU 
forbedrer samarbejdet mellem de 
europæiske institutioner, 
medlemsstaterne, EIB, nøgleindustrierne 
og innovative interessenter og SMV'er 
samt opbygger nye partnerskaber på 
strategiske områder, såsom den 
europæiske batterialliance, og skaber 
konkurrencedygtige 
fremstillingsværdikæder i Europa i 
overensstemmelse med den grønne pagts 
digitale og miljømæssige målsætninger;

Or. en

Ændringsforslag 97
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. minder om, at bilindustrien er ramt 
af mange af de forandringer, der forventes i 
den fremtidige økonomi, og at den er 
blevet ramt hårdt af covid-19-pandemien; 
mener, at den reviderede industristrategi 
bør omfatte særlige foranstaltninger for 
denne sektor, herunder passende finansiel 
støtte.

10. minder om, at bilindustrien er ramt 
af mange af de forandringer, der forventes i 
den fremtidige økonomi, og at den er 
blevet ramt hårdt af covid-19-pandemien; 
mener, at den reviderede industristrategi 
bør omfatte særlige foranstaltninger for 
denne sektor, herunder passende finansiel 
støtte, stimulering af efterspørgsel efter 
køretøjer som et led i at fjerne ældre 
modeller fra vejene i hele EU, ikke kun i 
nogle medlemsstater, og ved at fjerne 
forhindringer for fornyelse på markedet 
og åbne for godkendelse af registrering af 
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køretøjer, der er udstyret med den seneste 
teknologi, samt investere i 
fremtidsorienteret infrastruktur som 
opladnings- og opfyldningsstationer.

Or. en

Ændringsforslag 98
Rasmus Andresen

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. minder om, at bilindustrien er ramt 
af mange af de forandringer, der forventes i 
den fremtidige økonomi, og at den er 
blevet ramt hårdt af covid-19-pandemien; 
mener, at den reviderede industristrategi 
bør omfatte særlige foranstaltninger for 
denne sektor, herunder passende finansiel 
støtte.

10. minder om, at bilindustrien er ramt 
af mange af de forandringer, der forventes i 
den fremtidige økonomi, og at den er 
blevet ramt hårdt af covid-19-pandemien; 
mener, at den reviderede industristrategi 
bør omfatte særlige foranstaltninger for 
denne sektor, herunder målrettet finansiel 
støtte til hurtig og fuldstændig overgang 
til produktion af biler med nuludledning, 
hvilket bør ske på baggrund af 
klimavenlige reformer i 
produktionsprocessen og produktdesign, 
såvel som følsomhed over for den 
forvridende effekt som disse støttetiltag 
kan have på det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 99
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. minder om, at bilindustrien er ramt 
af mange af de forandringer, der forventes i 

10. minder om, at flere sektorer – 
herunder, blandt andre, bilindustrien, 
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den fremtidige økonomi, og at den er 
blevet ramt hårdt af covid-19-pandemien; 
mener, at den reviderede industristrategi 
bør omfatte særlige foranstaltninger for 
denne sektor, herunder passende finansiel 
støtte.

luftfartssektoren, maskinindustrien, 
logistiksektoren, fødevare- og 
lægemiddelsektorerne og sektoren for 
medicinsk udstyr – er ramt af mange af de 
forandringer, der forventes i den fremtidige 
økonomi, og at den er blevet ramt hårdt af 
covid-19-pandemien; mener, at den 
reviderede industristrategi bør omfatte 
særlige foranstaltninger for disse sektorer, 
herunder uundgåelig efterspørgsel på 
yderligere grønne og bæredygtige tiltag 
med passende finansielle incitamenter.

Or. en

Ændringsforslag 100
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Clara Aguilera

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. minder om, at bilindustrien er ramt 
af mange af de forandringer, der forventes i 
den fremtidige økonomi, og at den er 
blevet ramt hårdt af covid-19-pandemien; 
mener, at den reviderede industristrategi 
bør omfatte særlige foranstaltninger for 
denne sektor, herunder passende finansiel 
støtte.

10. minder om, at bilindustrien er ramt 
af mange af de forandringer, der forventes i 
den fremtidige økonomi, og at den er 
blevet ramt hårdt af covid-19-pandemien; 
mener, at den reviderede industristrategi 
bør omfatte særlige foranstaltninger for 
denne sektor, herunder passende finansiel 
støtte, og opfordrer Kommissionen til at 
overveje at udsætte gennemførelsen af de 
forordninger, som havde frist pr. 1. 
januar 2021.

Or. en

Ændringsforslag 101
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Udkast til udtalelse
Punkt 10
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. minder om, at bilindustrien er ramt 
af mange af de forandringer, der forventes i 
den fremtidige økonomi, og at den er 
blevet ramt hårdt af covid-19-pandemien; 
mener, at den reviderede industristrategi 
bør omfatte særlige foranstaltninger for 
denne sektor, herunder passende finansiel 
støtte.

10. minder om, at bilindustrien er ramt 
af mange af de forandringer, der forventes i 
den fremtidige økonomi, og at den er 
blevet ramt hårdt af covid-19-pandemien; 
mener, at den reviderede industristrategi 
bør omfatte særlige foranstaltninger for 
denne økonomiske kernesektor, herunder 
passende finansiel støtte, uafhængigt af 
produktionens orientering i retning af 
elektriske motorer eller 
forbrændingsmotorer;

Or. en

Ændringsforslag 102
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. minder om, at bilindustrien er ramt 
af mange af de forandringer, der 
forventes i den fremtidige økonomi, og at 
den er blevet ramt hårdt af covid-19-
pandemien; mener, at den reviderede 
industristrategi bør omfatte særlige 
foranstaltninger for denne sektor, herunder 
passende finansiel støtte.

10. minder om, at mange sektorer, som 
er yderst vigtige for den europæiske 
økonomi, såsom bilindustrien, er blevet 
ramt hårdt af covid-19-pandemien; mener, 
at den reviderede industristrategi bør 
omfatte særlige foranstaltninger for disse 
sektorer , herunder finansiel støtte, som 
ikke må have negative virkninger på det 
indre markeds økonomis 
konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 103
Arba Kokalari

Udkast til udtalelse
Punkt 10
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. minder om, at bilindustrien er ramt 
af mange af de forandringer, der forventes i 
den fremtidige økonomi, og at den er 
blevet ramt hårdt af covid-19-pandemien; 
mener, at den reviderede industristrategi 
bør omfatte særlige foranstaltninger for 
denne sektor, herunder passende finansiel 
støtte.

10. minder om, at bilindustrien er ramt 
af mange af de forandringer, der forventes i 
den fremtidige økonomi, og at den er 
blevet ramt hårdt af covid-19-pandemien; 
mener, at den reviderede industristrategi 
bør omfatte særlige foranstaltninger for 
denne sektor, herunder passende finansiel 
støtte og investering i elektrificering og 
bæredygtig teknologi.

Or. en

Ændringsforslag 104
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. understreger betydningen af 
foranstaltninger og informationskanaler 
for at hjælpe små og mellemstore 
virksomheder og nystartede virksomheder 
med effektiv digitalisering og skridt i 
retning af "industri 4.0"; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
tilbyde hjælp til nystartede virksomheder 
og SMV'er gennem en supplerende 
finansiel forpligtelse til programmet for 
det indre marked og det digitale 
innovationsknudepunkt, som skal udvikle, 
indføre og beskytte deres produkter og 
dermed muliggøre, at de fuldt ud kan 
realisere deres potentiale for vækst og 
jobskabelse i Europa; understreger 
vigtigheden af koordinering med andre 
globale spillere inden for fremspirende 
teknologier, således at der kan skabes en 
globalt kompatibel tilgang, som vil 
muliggøre en fri ekspansion af 
europæiske virksomheder, herunder 
SMV'er, på det globale marked, og ikke 
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kun i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 105
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. minder om, at fødevaresektoren 
har været hårdt ramt af covid-19-krisen, 
hvilket har tvunget forskellige industrier 
og disses arbejdere til hurtigt at tilpasse 
sig nedbrud i forsyningskæder og de nye 
sundhedsforanstaltninger, samtidig med 
at de har opretholdt aktiviteten og 
forsynet den europæiske befolkning med 
kritiske basale varer; opfordrer 
Kommissionen til at studere mulige 
mekanismer i den reviderede 
industristrategi, som kan styrke den 
europæiske fødevareindustri som 
grundlag for at kunne sikre selvforsyning 
med fødevarer inden for EU og sikre den 
fortsatte produktion og gnidningsfri 
transport på tværs af det indre marked, 
samt garantere stabil og global 
konkurrencedygtighed for sektoren.

Or. en

Ændringsforslag 106
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. fremhæver, at den nye 
industristrategi bør støtte innovation 
inden for bil- og maskinsektorerne, 
hvilket vil hjælpe industrierne med at 
opfylde udledningsmålsætningerne om 
renere brændsel og elektriske køretøjer 
samt udstyr med længere levetid og lavere 
kulstofaftryk; mener, at sådanne tiltag 
kan øge forbrugerens tillid til kvaliteten af 
de produkter, som er købt på det indre 
marked, og styrke vores økonomi 
fremadrettet.

Or. en

Ændringsforslag 107
Andreas Schieder, Marc Angel

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. understreger, at covid-19-krisen 
har vist Den Europæiske Unions og 
medlemsstaternes afhængighed af ikke-
europæiske lande, hvad angår 
lægemiddelproduktion og medicinsk 
produktion; understreger, at det vil være 
yderst vigtigt at støtte EU's fabrikanter og 
producenter inden for 
medicinalindustrien for at fremme den 
økonomiske uafhængighed af tredjelande 
såsom Kina og garantere europæisk 
selvforsyning på dette vigtige område.

Or. en

Ændringsforslag 108
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría
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Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. mener, at den reviderede 
industristrategi bør have til formål at 
opnå selvforsyning inden for EU i 
produktionen af medicinske værnemidler 
og aktive stoffer til produktion af medicin 
for at kunne garantere produkternes 
tilgængelighed for forbrugerne og undgå 
at svække og opsplitte det indre marked 
ved at indføre eksportrestriktioner mellem 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 109
Rasmus Andresen

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. mener, at EU's industristrategi bør 
tage udgangspunkt i en tilgang baseret på 
energi, ressourceeffektivitet og cirkulær 
økonomi for at muliggøre omstillingen i 
retning af grønne, bæredygtige og 
modstandsdygtige værdikæder; 
understreger yderligere, at innovation bør 
stimuleres i de sektorer og teknologier, 
som er nøglen til den grønne og 
bæredygtige omstilling, gennem passende 
investeringer i forskning og udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 110
Antonius Manders

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. understreger vigtigheden af 
livslang læring for medarbejdere, 
virksomheder, regeringer og EU's 
institutioner for at kunne reagere bedst 
muligt på nutidens udfordringer med 
opdateret viden og kundskaber.

Or. en

Ændringsforslag 111
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. fremhæver behovet for udvikling 
af intelligente IP-politikker for at fremme 
og styrke Europas industrielle suverænitet 
og konkurrencedygtighed og skabe 
globale lige vilkår og forbedrede 
muligheder for at bekæmpe IP-tyveri.

Or. en

Ændringsforslag 112
Christel Schaldemose

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. opfordrer Kommissionen til at 
fremme en biovidenskabsindustri, som 
sikrer europæisk innovativ kapacitet med 
hensyn til at bevare og udvikle 
produktionen af basale lægemidler og 
medicinsk udstyr.
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Or. en

Ændringsforslag 113
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 10 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10b. understreger, at de nye teknologier 
såsom kunstig intelligens (AI), tingenes 
internet (IoT) og robotteknologi spiller en 
hovedrolle i forhold til deres potentiale for 
at bidrage til udvikling af industrielle 
processer og innovationer, hvor de skaber 
fordele for forbrugerne gennem 
innovative produkter og tjenesteydelser og 
for virksomhederne gennem optimerede 
præstationer; understreger, at 
industripolitikken bør tage Unionens 
retlige rammer i betragtning, hvad angår 
forbrugersikkerhed og ansvar, og bør 
tilpasse den teknologiske udvikling i god 
tid samt sikre et højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse og skabe tillid til de 
nye teknologier og retlig sikkerhed for 
virksomheder;

Or. en

Ændringsforslag 114
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Udkast til udtalelse
Punkt 10 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10b. fremhæver vigtigheden af en 
dagsorden for bæredygtig vækst, der er 
ledet af videnskab og innovation, som 
fremmer økonomisk åbenhed og 



PE652.522v02-00 66/69 AM\1207130DA.docx

DA

innovationsvenlige markeder; 
understreger, at dette bør baseres på en 
holistisk tilgang, da der er behov for en 
ambitiøs blanding af politikker med 
højere investeringsniveauer, herunder 
udenlandske direkte investeringer, inden 
for innovation og fornyelse af den 
europæiske industri, både i nye lovende 
sektorer og i modne sektorer såsom de 
europæiske fiskeri- og 
landbrugsindustrier.

Or. en

Ændringsforslag 115
Rasmus Andresen

Udkast til udtalelse
Punkt 10 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10b. glæder sig over den nye 
handlingsplan om kritiske råvarer, som 
især er møntet på bæredygtig styrkelse af 
markeder af afgørende betydning for e-
mobilitet, batterier, vedvarende energi, 
lægemidler, luftfart, forsvar og digitale 
applikationer, som støttes af oprettelsen af 
EU's handlingsplan for den cirkulære 
økonomi, hvilket viser, at den rette 
forbindelse mellem ressourcer og 
bæredygtighed er under opbygning.

Or. en

Ændringsforslag 116
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 10 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10b. mener, at projekter af 
fælleseuropæisk interesse har en 
hovedrolle i styrkelsen af forskellige 
dimensioner af det indre marked, set i 
lyset af deres betydelige størrelse og brug 
af finansiering; støtter brugen af 
samhørighedspolitiske fonde til at øge 
mulighederne for nuværende og 
fremtidige projekter, baseret på 
mulighederne for støtte og fremgang for 
europæiske SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 117
Rasmus Andresen

Udkast til udtalelse
Punkt 10 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10c. opfordrer til fremkomst og vækst 
af små og nystartede virksomheder på det 
digitale og teknologiske område, som 
derved er med til at styrke innovationen i 
Europa gennem initiativer og 
finansieringsprogrammer, som er 
skræddersyet til deres behov og 
muligheder, mens hindringer for deres 
udvikling forebygges gennem en øget 
indsats for at udfordre markedets 
eksisterende kvasi-monopoler, herunder 
gennem en digital beskatning og 
håndhævelse af antitrustreglerne.

Or. en

Ændringsforslag 118
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel
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Udkast til udtalelse
Punkt 10 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10c. opfordrer Kommissionen til 
yderligere at forbedre foranstaltninger til 
forebyggelse af ubalancer i den 
europæiske fødevareforsyningskæde, hvor 
uretfærdig handelspraksis truer dele af 
kæden.

Or. en

Ændringsforslag 119
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Udkast til udtalelse
Punkt 10 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10d. fremhæver vigtigheden af at 
udforme en politik, som tackler de 
demografiske udfordringer i mange af 
EU's regioner, ved at fremme industrier, 
som stimulerer lokal regional vækst i 
arbejdspladser og tiltrækker nye 
generationer af arbejdere.

Or. en

Ændringsforslag 120
Rasmus Andresen

Udkast til udtalelse
Punkt 10 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10d. glæder sig over den nye retsakt om 
digitale tjenester, men understreger, at 
denne retsakt om digitale tjenester 
udelukkende tilbyder sikkerhed for 
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forbrugerne online; anmoder om klare 
regler til bekæmpelse af misbrug og 
beskyttelse af forbrugerne på alle 
interaktionsområder.

Or. en

Ændringsforslag 121
Rasmus Andresen

Udkast til udtalelse
Punkt 10 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10e. anmoder om tydelige grønne 
betingelser i den digitale omstilling, 
særligt i betragtning af de specifikke 
ressourcer og det medfølgende 
energiforbrug.

Or. en


