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Tarkistus 1
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon SEU-sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdan sisämarkkinoista, 
kestävästä kehityksestä ja sosiaalisesta 
markkinataloudesta,

Or. en

Tarkistus 2
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin,

Or. en

Tarkistus 3
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 27 toukokuuta 
2020 annetun komission tiedonannon 
’Euroopan h-hetki: korjaamalla ja 
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kehittämällä parempaa seuraavalle 
sukupolvelle’(COM(2020)456),

Or. en

Tarkistus 4
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 11. kesäkuuta 
2020 julkaistun digitaalitalouden ja -
yhteiskunnan indeksin 2020 tulokset,

Or. en

Tarkistus 5
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 
2020 annetun komission tiedonannon 
mukautetusta komission työohjelmasta 
vuodeksi 2020 (COM(2020)440),

Or. en

Tarkistus 6
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça 
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Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 
2020 annetun komission tiedonannon 
"Uusi kiertotalouden 
toimintasuunnitelma puhtaamman ja 
kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta" 
(COM (2020)98) ja 2. joulukuuta 2015 
annetun tiedonannon "Kierto kuntoon - 
Kiertotaloutta koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma" (COM(2015)614),

Or. en

Tarkistus 7
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon neuvoston 3716. 
istunnossaan 4 lokakuuta 2019 
hyväksymät päätelmät ”Lisää 
kiertotaloutta – siirtyminen kestävään 
yhteiskuntaan” (12791/19),

Or. en

Tarkistus 8
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 b viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
ehdotuksen kiertotaloutta koskevaksi 
toimintasuunnitelmaksi COM(2020)98 
final,

Or. en

Tarkistus 9
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
ehdotuksen asetukseksi puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 
2018/1999 muuttamisesta 
(eurooppalainen ilmastolaki) 
(COM(2020) 0080),

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 10
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
tiedonannon eurooppalaisesta 
datastrategiasta (COM(2020)66),

Or. en

Tarkistus 11
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Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kertomuksen 
tekoälyn, esineiden internetin ja 
robotiikan vaikutuksista turvallisuuteen ja 
vastuuvelvollisuuteen (COM(2020)64),

Or. en

Tarkistus 12
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
tekoälyä koskevan valkoisen kirjan: 
Eurooppalainen lähestymistapa 
huippuosaamiseen ja luottamukseen 
(COM(2020)65),

Or. en

Tarkistus 13
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 
2020 antamansa päätöslauselman 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP))3,

Poistetaan.

_________________
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3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Tarkistus 14
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 
2020 antamansa päätöslauselman 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP))3,

Poistetaan.

_________________
3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Tarkistus 15
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 
2019 annetun komission tiedonannon 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(COM(2019) 0640),

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 16
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Andrus Ansip
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 22 maaliskuuta 
2019 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät (EUCO 1/19),

Or. en

Tarkistus 17
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 2. kesäkuuta 2020 
annetun komission tiedonannon aiheesta 
”Lääkestrategian etenemissuunnitelma - 
kohtuuhintaisten lääkkeiden oikea-
aikainen saatavuus potilaille”,

Or. en

Tarkistus 18
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 22 toukokuuta 
2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät,

Or. en
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Tarkistus 19
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 35 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon EU:n 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
yleissuunnitelman 2050. 
Energiaintensiivisiä teollisuudenaloja 
käsittelevän korkean tason työryhmän 
raportti, 2019,

Or. en

Tarkistus 20
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 37 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon neuvoston 3716. 
istunnossaan 4 lokakuuta 2019 
hyväksymät päätelmät ”Lisää 
kiertotaloutta - Siirtyminen kestävään 
yhteiskuntaan” (12791/19),

Or. en

Tarkistus 21
Jens Geier, Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 38 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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– ottaa huomioon 15 marraskuuta 
2018 kulttuurialan työsuunnitelmasta 
kaudelle 2019–2022 annetut neuvoston 
päätelmät (2018/C 460/10),

Or. en

Tarkistus 22
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 38 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 
2018 annetun komission tiedonannon 
”Nuoriso-, koulutus- ja 
kulttuuripolitiikan rooli vahvemman 
Euroopan rakentamisessa” 
(COM(2018)268),

Or. en

Tarkistus 23
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 38 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 22 toukokuuta 
2018 annetun komission tiedonannon 
”Euroopan uusi kulttuuriohjelma” 
(COM(2018)267),

Or. en

Tarkistus 24
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
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Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 38 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 
2017 annetun komission tiedonannon 
”Eurooppalaisen identiteetin 
vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin 
avulla” (COM(2017)673),

Or. en

Tarkistus 25
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 38 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
13. joulukuuta 2016 antamansa 
päätöslauselman kulttuuriteollisuutta ja 
luovaa alaa koskevasta EU:n 
johdonmukaisesta politiikasta 
(2016/2072(INI)),

Or. en

Tarkistus 26
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 38 f viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
energiaintensiivisiä teollisuudenaloja 
käsittelevän korkean tason työryhmän 



AM\1208889FI.docx 13/187 PE653.874v02-00

FI

raportin ”Masterplan for a Competitive 
Transformation of EU Energy-intensive 
Industries Enabling a Climate-neutral 
Circular Economy by 2050”,

Or. en

Tarkistus 27
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon 
ja ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi 
olisi otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja joka noudattaa 
Pariisin sopimuksen 1,5 asteen 
lämpötilatavoitetta ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaa; katsoo, että tällaisen 
strategian on varmistettava siirtyminen 
nykyaikaiseen, digitalisoituun, täysin 
uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin energia- ja 
resurssitehokkaaseen, 
kasvihuonekaasujen osalta 
nettopäästöttömään Euroopan teolliseen 
perustaan viimeistään vuoteen 2040 
mennessä; katsoo, että on keskityttävä 
energiatehokkuus etusijalle -
periaatteisiin, energian- ja 
resurssiensäästöihin, uusiutuviin 
energianlähteisiin liittyviin 
teknologioihin, kiertotalouteen ja 
myrkyttömään ympäristöön, samalla kun 
ylläpidetään ja kehitetään kansainvälistä 
kilpailukykyä ja vältetään eurooppalaisten 
teollisuudenalojen siirtyminen muualle; 
katsoo, että teollisuuden kilpailukyky ja 
ilmastopolitiikka vahvistavat toinen 
toisiaan ja että innovatiivisen ja 
ilmastoneutraalin uudelleenteollistamisen 
avulla luodaan paikallisia työpaikkoja ja 
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varmistetaan Euroopan talouden 
kilpailukyky;

Or. en

Tarkistus 28
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Martina 
Dlabajová, Fredrick Federley, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
innovatiivisen, osallistavan, 
kestokykyisemmän, digitalisoidun ja 
ympäristön kannalta kestävämmän; katsoo, 
että tällaisen strategian olisi katettava 
Euroopan teollisuuden siirtyminen 
digitalisaatioon ja ilmastoneutraaliuteen, 
vahvistettava Euroopan johtajuutta ja 
kilpailukykyä sekä vähennettävä 
riippuvuutta muista maailman osista 
strategisissa arvoketjuissa säilyttäen 
samalla avoimet markkinat ja 
painopisteiksi olisi otettava 
energiatehokkuus etusijalle -periaatteet, 
energiansäästöt ja vähähiilisiin ja 
uusiutuviin energialähteisiin liittyvät 
teknologiat;

Or. en

Tarkistus 29
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

A. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia on vahingoittanut voimakkaasti 
EU:n teollisuutta ja se tarvitsee välitöntä 
ja merkittävää tukea elpyäkseen; ottaa 
huomioon, että unioni ja jäsenvaltiot 
tarvitsevat uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee niiden teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän, jos tähän tavoitteeseen on 
mahdollista päästä vaarantamatta niiden 
taloudellista kestävyyttä ja kilpailukykyä; 
katsoo, että tällaisen strategian olisi 
katettava Euroopan teollisuuden järkevä ja 
käytännöllinen siirtyminen digitalisaatioon 
ja ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi 
olisi otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt, uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat ja 
investointien jatkaminen olemassa oleviin 
vähähiilisiin teknologioihin;

Or. en

Tarkistus 30
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että säilyttäessään 
korkean työllisyystason ja korkean tason 
työpaikat tällaisen strategian olisi katettava 
Euroopan teollisuuden kaksitahoinen 
siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
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energialähteisiin liittyvät teknologiat; otettava siirtyminen vähähiilisiin 
tuotantoprosesseihin ja vähäpäästöisten 
teknologioiden käyttöönotto, 
kaksitahoisen siirtymisen mahdollistava 
sääntelykehys, tarvittavan 
infrastruktuurin tarjoaminen, 
energiatehokkuus etusijalle -periaatteet, 
energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

Or. en

Tarkistus 31
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyisemmän, kestokykyisemmän 
ja ympäristön kannalta kestävämmän; 
katsoo, että tällaisen strategian olisi 
katettava Euroopan teollisuuden 
siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
kestokykyisemmän, sosiaalisesti 
tehokkaamman ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava laadukkaiden työpaikkojen 
turvaaminen, tasavertainen kehitys, 
energiatehokkuus etusijalle -periaatteet, 
energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat; 
katsoo, että tällainen strategia on 
ratkaisevan tärkeä ilmastotavoitteidemme, 
erityisesti Pariisin sopimuksen, 
noudattamisen varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 32
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän 
pitkällä aikavälillä, monipuolisemman, 
kestokykyisemmän, digitalisoidumman ja 
ympäristön kannalta kestävämmän; katsoo, 
että tällaisen strategian olisi katettava 
Euroopan teollisuuden siirtyminen 
digitalisaatioon ja ilmastoneutraaliuteen, 
jotka ovat luontaisesti sidoksissa toisiinsa 
ja vähentävät riippuvuutta tietyistä 
kolmansista maista strategisissa 
arvoketjuissa, ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja vähähiiliset 
energiateknologiat;

Or. en

Tarkistus 33
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän sekä vahvistaa sen 
riippumattomuutta kansainvälisistä 
toimitusketjuista kaikkein strategisimpien 
hyödykkeiden alalla; katsoo, että tällaisen 
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otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

Or. fr

Tarkistus 34
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
maailmanlaajuisen vertailukohdan 
teollisessa ja teknologisessa 
huippuosaamisessa, johtavan standardien 
asettajan, kestokykyisemmän ja 
ympäristön kannalta kestävämmän; katsoo, 
että tällaisen strategian olisi katettava 
Euroopan teollisuuden siirtyminen 
digitalisaatioon ja ilmastoneutraaliuteen ja 
painopisteiksi olisi otettava 
energiatehokkuus etusijalle -periaatteet, 
energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

Or. en

Tarkistus 35
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni A. ottaa huomioon, että unioni 
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tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat sekä 
tuki vahvalle eurooppalaiselle arvoketjulle 
innovatiivisissa uusiutuvissa ja puhtaissa 
teknologioissa;

Or. en

Tarkistus 36
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat, 
mukaan lukien tuki puhtaan teknologian 
eurooppalaisen arvoketjun 
vahvistamiselle;

Or. en
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Tarkistus 37
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi 
olisi otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee tulevaisuuteen suuntautuvan 
teollisuusstrategian, joka heijastaa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteita ja tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen kohti erittäin 
energia- ja resurssitehokasta, täysin 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa, 
kasvihuonekaasujen osalta 
nettopäästötöntä ja myrkytöntä teollista 
perustaa vuoteen 2040 mennessä sekä 
kohti kestävää digitalisaatiota;

Or. en

Tarkistus 38
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän, digitaalisemman ja 
ympäristön kannalta kestävämmän ja joka 
perustuu tietopohjaiseen innovointiin ja 
tasa-arvoperiaatteisiin; katsoo, että 
tällaisen strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
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periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

Or. en

Tarkistus 39
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja vahvistettava 
Euroopan johtajuutta kaksitahoisessa 
siirtymässä ja painopisteiksi olisi otettava 
energiatehokkuus etusijalle -periaatteet, 
energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat ja 
digitaaliteknologiat;

Or. en

Tarkistus 40
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni A. ottaa huomioon, että unioni 
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tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava tuotannon ja työllisyyden 
elvyttäminen, energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet ja uusiutuviin energialähteisiin 
liittyvien ja vähähiilisten teknologioiden 
käyttöönotto;

Or. en

Tarkistus 41
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen ja painopisteiksi olisi 
otettava energiatehokkuus etusijalle -
periaatteet, energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

A. ottaa huomioon, että unioni 
tarvitsee uuden teollisuusstrategian, joka 
tekee sen teollisuudesta 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisemmän, 
kestokykyisemmän ja ympäristön kannalta 
kestävämmän; katsoo, että tällaisen 
strategian olisi katettava Euroopan 
teollisuuden siirtyminen digitalisaatioon ja 
ilmastoneutraaliuteen, jotka ovat 
luontaisesti sidoksissa toisiinsa, ja 
painopisteiksi olisi otettava 
energiatehokkuus etusijalle -periaatteet, 
energiansäästöt ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät teknologiat;

Or. en

Tarkistus 42
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että EU:n 
ulkopuoliset kilpailijat hyödyntävät usein 
vähemmän tiukkaa ilmasto- ja 
ympäristösääntelyä, mikä heikentää EU:n 
kilpailukykyä ja on ensisijaisesti 
vastuussa maailmanlaajuisten 
hiilidioksidipäästöjen kasvusta;

Or. en

Tarkistus 43
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että sosiaalisen 
markkinatalouden malli on edistänyt 
merkittävästi Euroopan vaurautta; 
katsoo, että tällainen lähestymistapa olisi 
säilytettävä digitaaliseen ja 
ympäristösiirtymään liittyvissä 
politiikoissa;

Or. en

Tarkistus 44
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa ja sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn ja 
kestävyyden edistämiseksi;

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategian olisi johdettava 
sisämarkkinoiden täysimääräiseen 
toimintaan, tutkimuksen ja innovoinnin 
tehostamiseen johtajuuden lisäämiseksi 
keskeisissä mahdollistavissa 
teknologioissa ja maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn varmistamiseksi, EU:n 
sisäisen kysynnän kehittämiseen ja 
vauhdittamiseen ja älykkäiden, kestävien 
ja täysin yhteenliitettyjen liikenne-, 
energia-, digitaali- ja vesi-
infrastruktuuriverkkojen ja hankkeiden 
rakentamiseen ja luotava tasapuoliset 
toimintaedellytykset EU:ssa ja sen 
ulkopuolella ja helpotettava rahoituksen, 
digitaalisen infrastruktuurin, raaka-
aineiden ja markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, koulutuksen ja 
osaamisen asianmukainen taso 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 45
Salvatore De Meo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa ja sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn ja 

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategian olisi johdettava 
sisämarkkinoiden täysimääräiseen 
toimintaan, tutkimuksen ja innovoinnin 
tehostamiseen johtajuuden lisäämiseksi 
keskeisissä mahdollistavissa 
teknologioissa ja maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn varmistamiseksi, EU:n 
sisäisen kysynnän kehittämiseen ja 
vauhdittamiseen ja älykkäiden, kestävien 
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kestävyyden edistämiseksi; ja täysin yhteenliitettyjen liikenne-, 
energia-, digitaali- ja vesi-
infrastruktuuriverkkojen ja hankkeiden 
rakentamiseen ja luotava tasapuoliset 
toimintaedellytykset EU:ssa ja sen 
ulkopuolella ja helpotettava rahoituksen, 
digitaalisen infrastruktuurin, raaka-
aineiden ja markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, koulutuksen ja 
osaamisen asianmukainen taso 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 46
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Robert Hajšel, Dan Nica

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa ja sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn ja 
kestävyyden edistämiseksi;

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa ja sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, kestävien raaka-aineiden, 
uusiutuvan energian ja markkinoiden 
saatavuutta sekä varmistettava 
vähäpäästöisten ja digitaalisten tuotteiden 
ja teknologioiden arvoketjut EU:ssa, 
investointien, tutkimuksen ja innovoinnin 
asianmukainen taso, 
läpimurtoteknologioiden nopea ja 
kustannustehokas käyttöönotto, koulutus 
ja osaaminen kilpailukyvyn, työllisyyden 
ja kestävyyden edistämiseksi; katsoo, että 
koulutuksessa tarvitaan kiireellisesti 
merkityksellisiä ja asiaankuuluvia 
muutoksia, jotta voidaan saavuttaa 
osallistavampi ja kestävämpi kehitys 
kaikille, selviytyä kasvavasta taito- ja 
työvoimapulasta ja valmistaa seuraavaa 
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sukupolvea tulevaisuuden työpaikkoihin;

Or. en

Tarkistus 47
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa ja sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn ja 
kestävyyden edistämiseksi;

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja 
talouden dematerialisointi, mikä vähentää 
EU:n riippuvuutta raaka-aineista, luotava 
tasapuoliset toimintaedellytykset EU:ssa ja 
sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, kestävästi tuotettujen raaka-
aineiden, paikallisempien ja kestävämpien 
toimitusketjujen ja markkinoiden 
saatavuutta sekä varmistettava 
investointien, tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja osaamisen asianmukainen 
taso kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi kaikille maapallon 
sietokyvyn rajoissa,

Or. en

Tarkistus 48
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
erityisesti julkisten investointien, 
laadukkaiden työpaikkojen, tutkimuksen 
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EU:ssa ja sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn ja 
kestävyyden edistämiseksi;

ja innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kehityksen ja 
kestävyyden edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 49
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa ja sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn ja 
kestävyyden edistämiseksi;

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja 
unionin energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttaminen, luotava tasapuoliset 
toimintaedellytykset EU:ssa ja sen 
ulkopuolella ja helpotettava rahoituksen, 
kestävästi tuotettujen raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja taloudellisen hyvinvoinnin 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 50
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
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sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa ja sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn ja 
kestävyyden edistämiseksi;

sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa ja sen ulkopuolella erityisesti 
käyttämällä periaatteena markkinoille 
pääsyn vastavuoroisuutta ja helpotettava 
rahoituksen, raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn ja 
kestävyyden edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 51
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa ja sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn ja 
kestävyyden edistämiseksi;

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
Euroopan talouksien kitkaton toiminta, 
annettava uutta vauhtia kansallisille 
talouksille, luotava tasapuoliset 
toimintaedellytykset EU:ssa ja sen 
ulkopuolella ja helpotettava rahoituksen, 
raaka-aineiden ja markkinoiden saatavuutta 
sekä varmistettava investointien, 
tutkimuksen ja innovoinnin, sosiaalisten 
oikeuksien ja hyvinvoinnin, koulutuksen 
ja osaamisen asianmukainen taso 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 52
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa ja sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn ja 
kestävyyden edistämiseksi;

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa ja sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, teknologioiden, 
kohtuuhintaisen ja varman 
energiahuollon, raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn, 
työllisyyden ja kestävyyden edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 53
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao 
Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Pierre Karleskind, Fredrick 
Federley, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa ja sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn ja 
kestävyyden edistämiseksi;

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden täysimääräinen 
toiminta, luotava tasapuoliset 
toimintaedellytykset EU:ssa ja sen 
ulkopuolella erityisesti tekemällä 
vastavuoroisesta markkinoille pääsystä 
periaatteen ja helpotettava rahoituksen, 
raaka-aineiden ja markkinoiden saatavuutta 
sekä varmistettava investointien, 
tutkimuksen ja innovoinnin, koulutuksen ja 
osaamisen asianmukainen taso 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
edistämiseksi;
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Or. en

Tarkistus 54
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa ja sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn ja 
kestävyyden edistämiseksi;

B. katsoo, että unionin 
teollisuusstrategialla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
ehkäistävä markkinoiden vääristymiä, 
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa ja sen ulkopuolella ja helpotettava 
rahoituksen, raaka-aineiden ja 
markkinoiden saatavuutta sekä 
varmistettava investointien, tutkimuksen ja 
innovoinnin, koulutuksen ja osaamisen 
asianmukainen taso kilpailukyvyn ja 
kestävyyden edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 55
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että unionin strateginen 
riippumattomuus ja sietokyky edellyttävät 
teknologista johtajuutta ja 
kilpailukykyistä teollista perustaa; katsoo, 
että vaikka teollisuuden kilpailukyvyn 
lisäämiseksi tarvitaan investointeja 
tutkimukseen, kehittämiseen ja 
innovointiin, eurooppalaiset yritykset ovat 
edelleen riippuvaisia sisämarkkinoiden 
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toimivuudesta ja ulkomaisille 
markkinoille pääsystä kilpailukyvyn 
edistäjinä; katsoo, että vaikka Euroopan 
teollisuus- ja palveluyritykset ovat erittäin 
integroituneita globaaleihin 
arvoketjuihin, on todennäköistä, että 
covid-19:n jälkeen yritykset vahvistavat ja 
monipuolistavat toimitusketjujaan 
vähentääkseen liiallista riippuvuutta 
yksistä markkinoista;

Or. en

Tarkistus 56
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie 
Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että unionin suvereniteetti 
ja strateginen riippumattomuus 
edellyttävät itsenäistä ja kilpailukykyistä 
teollista perustaa sekä valtavia 
ponnistuksia tutkimuksessa ja 
innovoinnissa; katsoo, että 
teollisuusstrategiaan olisi sisällyttävä 
toimintasuunnitelma Euroopan 
teollisuuden toimitusketjujen 
vahvistamiseksi, lyhentämiseksi ja 
monipuolistamiseksi, jotta voidaan 
vähentää liiallista riippuvuutta harvoista 
markkinoista ja parantaa toimitusketjujen 
sietokykyä, sekä strategia älykkäästä 
toiminnan palauttamisesta strategisten 
alojen tuotannon ja investointien 
lisäämiseksi, teollisuuden 
uudelleensijoittamiseksi Eurooppaan ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi joillakin 
EU:n strategisilla aloilla;

Or. en
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Tarkistus 57
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että Euroopan unionissa 
on edelleen ”puuttuvia yrittäjiä”, kuten 
nuoret, maahanmuuttajat, ikääntyneet 
henkilöt ja naiset, joiden 
yrittäjyyspotentiaalia on edelleen 
kehitettävä; katsoo, että unionin 
teollisuusstrategia voisi tarjota tilaisuuden 
edistää aliedustettujen tai heikommassa 
asemassa olevien ryhmien 
yrittäjyyskulttuuria ja antaa heille 
mahdollisuuden osallistua 
täysimääräisesti digitaaliseen ja 
ympäristösiirtymään;

Or. en

Tarkistus 58
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että unionin uuden 
teollisuuskapasiteetin olisi heijastettava ja 
ylitettävä uuden teollisen 
vallankumouksen tuotantomallit, jotka 
eroavat edellisestä aikakaudesta siinä, että 
ne tukeutuvat lisääntyneisiin yhteyksiin, 
parannettuhin digitaalisiin kerroksiin, 
teolliseen esineiden internetiin (IIoT), 
tekoälyyn, lohkoketjuihin, 
hyperteholaskentaan ja 
kvanttilaskentaan;

Or. en
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Tarkistus 59
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että Maailman 
talousfoorumin työpaikkojen 
tulevaisuutta koskevan raportin mukaan 
65 prosenttia alakouluun tänään 
siirtyvistä lapsista päätyy lopulta 
työskentelemään täysin uudenlaisissa 
työpaikoissa, jollaisia ei vielä ole 
olemassa; katsoo, että 
koulutusjärjestelmille on taattava kyky 
antaa yleismaailmallisia tietoja ja taitoja, 
joita tarvitaan tätä uutta uramuotoa 
varten;

Or. en

Tarkistus 60
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että kaikkien 
oikeudenmukaisten ja kestävien 
tuotantomallien olisi asetettava 
työntekijät, heidän edustajansa ja 
ammattiliitot sekä työntekijöiden edut ja 
pitkäaikainen asiantuntemus 
kehityksensä keskiöön demokraattisen 
toiminnan varmistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 61
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että EU:n teollisuuden ja 
yritysten olisi osallistuttava aktiivisesti 
koulutus- ja harjoitteluohjelmien 
suunnitteluun ja kehittämiseen 
työmarkkinoille siirtymisen 
helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 62
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että EU:n olisi jatkettava 
kunnianhimoisten kauppasopimusten 
tavoittelemista sekä monenvälisesti että 
kahdenvälisesti;

Or. en

Tarkistus 63
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että ennen covid-
19-kriisiä Euroopan teollisuus oli jo 
tienhaarassa, vaikka se on edelleen 
Euroopan talouden tukipilari ja työllistää 
noin 32 miljoonaa ihmistä, sen osuus 
Euroopan BKT:stä on laskenut 20 
vuodessa 23 prosentista 19 prosenttiin ja 
se kohtaa tällä hetkellä kovaa 
kansainvälistä kilpailua ja siihen 
vaikuttavat usein yhä 
protektionistisemmat kolmansien maiden 
kauppatoimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 64
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. ottaa huomioon että eri alat ovat 
saavuttaneet erilaisia innovatiivisen 
tuotantokapasiteetin ja operatiivisten 
taitojen käyttöönoton tasoja, minkä vuoksi 
teknologiset valmiudet ja inhimillinen 
pääoma ovat kehittyneet epätasaisesti 
Euroopassa erityisesti perinteisillä 
sektoreilla ja teollisuudenaloilla;

Or. en

Tarkistus 65
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että pk-yritysten 
osuus kaikista eurooppalaisista yrityksistä 
on yli 99 prosenttia, mutta vain 17 
prosenttia on onnistunut integroimaan 
digitaaliteknologiat liiketoimintaansa; 
ottaa huomioon, että 70 prosenttia 
yrityksistä ilmoittaa kykyjen saatavuuden 
esteeksi investoinneille kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 66
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B c. katsoo, että uusi teollinen 
aikakausi edellyttää erityyppisiä 
teollisuusorganisaatioita ja -yrityksiä 
(joita luonnehtivat eksponentiaaliset 
ominaispiirteet) kuin ne, joita EU:n 
taloudet ovat perinteisesti kohdanneet 
(lineaariset ominaispiirteet); ottaa 
huomioon, että talouden 
digitalisoituminen tuottaa monenlaisia 
kattavan tuotannon etuja ja 
mittakaavaetuja luoden näin monipuolista 
horisontaalisen ja vertikaalisen 
markkinoiden integraation teollista 
dynamiikkaa, mikä muuttaa näkemystä 
yritysten tehokkaasta koosta ja 
markkinoiden sisäisen kilpailun ja 
yhteistyön ominaispiirteitä;

Or. en

Tarkistus 67
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B c. ottaa huomioon, että pk-yritykset 
ovat Euroopan talouden selkäranka ja 
että niiden olisi oltava EU:n teollisuuden 
ytimessä ja keskeisessä asemassa EU:n 
teollisuuspolitiikan täytäntöönpanossa ja 
toteuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 68
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B d. katsoo, että siirtyminen uusiin 
teollisen tuotannon malleihin ei voi olla 
pelkästään kattavan EU-strategian tulos, 
vaan se edellyttää myös yksityisiltä 
yrityksiltä huomattavaa lisäystä tällaisen 
siirtymän kysynnässä organisaation 
sisällä, koska organisaatiomuutos on 
erittäin kulttuurinen ja perustuu sisäiseen 
muutoshaluun;

Or. en

Tarkistus 69
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B e. katsoo, että siirtyminen uuteen 
teolliseen aikakauteen edellyttää myös 
muutosta arvonluonnin mentaliteetissa 
(liiketoimintamallit), arvontoimituksessa 
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(toimintamallit) ja arvon talteenotossa 
(rahaksi muuntamisen mallit) ja että 
nämä muutokset ovat paljon vaikeampia 
toteuttaa perinteisillä teollisuudenaloilla, 
joilla on perinteisiä liiketoimintamalleja, 
mikä vähentää niiden kannattavuutta, 
kilpailukykyä ja työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 70
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B f kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B f. ottaa huomioon, että ne 
teollisuusorganisaatiot, jotka ovat 
edistäneet siirtymistään digitaalisesti 
parannettuihin teollisiin valmiuksiin, ovat 
lisänneet tehokkuuttaan 
työntekijäkohtaisten tulojen ja 
käyttöomaisuuden liikevaihdon osalta 9 
prosentilla, kun taas toimiin 
ryhtymättömien ja ei-innovatiivisten 
yritysten tulojen tehokkuus on vähentynyt 
4 prosentilla; ottaa huomioon, että 
yritykset, jotka pyrkivät menestyksekkäästi 
siirtymään uuden teollisen aikakauden 
toimintavalmiuksiin, lisäsivät 
kannattavuuttaan liikevoiton ja 
nettokatetuoton osalta 26 prosenttia, 
toisin kuin toimiin ryhtymättömät 
yritykset, joiden kannattavuus laski 
jyrkästi 24 prosenttia; katsoo, että nämä 
luvut osoittavat, että EU:n suurimpana 
haasteena on puuttua näihin eroihin 
suunnittelemalla politiikkaa, jossa 
keskitytään teknologisten innovaatioiden 
kysyntäpuolen nopeuttamiseen, 
teknologian siirtomekanismien 
parantamiseen ja organisaatioiden 
sisäisten siirtymien helpottamiseen 
yrityksissä; 
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Or. en

Tarkistus 71
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen;

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä nopeaa ja 
oikeudenmukaista elpymistä ei saavuteta 
tavanomaisella menettelyllä ja kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen muutoksen 
hengessä ja EU:n pitkän aikavälin 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
mukaisesti;
katsoo, että tämä muutos tarjoaa 
Euroopalle tilaisuuden nykyaikaistaa 
teollisuutensa perustaa, säilyttää ja 
palauttaa työpaikkoja ja keskeistä 
teollisuustuotantoa sekä kehittää taitoja ja 
valmiuksia, jotka ovat olennaisen tärkeitä 
maailmanlaajuisessa pyrkimyksessä 
saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 72
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Pierre Karleskind, Martina 
Dlabajová, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen;

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että vaikutukset ovat kohdistuneet 
kaikkiin talouden aloihin, erityisesti eri 
alojen pk-yrityksiin, ja jotkut niistä ovat 
pysähtyneet kokonaan; tämä koskee 
erityisesti matkailu- ja ravintola-alaa sekä 
luovia aloja ja kulttuurialaa, mutta myös 
perinteisempiä teollisuudenaloja 
(autoteollisuus, rakentaminen, avaruus, 
ilmailu, alumiini, teräs, tekstiilit jne.); 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen ottaen 
samalla huomioon teollisuuden pitkän 
aikavälin tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 73
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen;

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että maailmanlaajuinen 
terveyskriisi on osoittanut tarpeen 
vahvistaa valtioiden ja Euroopan unionin 
omavaraisuutta keskeisillä ja strategisilla 
aloilla; katsoo, että tässä yhteydessä 
kaikkien tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen ja yritysten 
tukeminen kestävästi, jotta varmistetaan 
työpaikat ja siirtyminen 
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kestokykyisempään Euroopan talouteen;

Or. en

Tarkistus 74
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio, Robert Hajšel, Carlo 
Calenda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen;

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen, erityisesti 
niiden alojen osalta, jotka ovat kärsineet 
eniten covid-19-sulkutoimista; katsoo, että 
elpymisen olisi oltava täysin YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden, Pariisin 
sopimuksen ja eurooppalaisen ilmastolain 
mukainen;

Or. en

Tarkistus 75
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
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teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen;

teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen, joka tukee 
teollisuuden jälleenrakentamista ja 
siirtymistä kohti 
ilmastoneutraaliustavoitteita ja 
resurssitehokkuutta niin, että 
ammattitaitoiset työntekijät ovat mukana 
näissä siirtymissä;

Or. en

Tarkistus 76
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Nicolás González Casares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen;

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa, mikä 
uhkaa pahentaa eriarvoisuutta ja 
sosiaalisia jännitteitä Euroopan 
unionissa, erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa olevien 
kansalaisten keskuudessa; katsoo, että 
tässä yhteydessä kaikkien tulevaisuuteen 
suuntautuneiden teollisuusstrategioiden 
lähtökohtana olisi oltava teollisuuden 
elpyminen;

Or. en

Tarkistus 77
Salvatore De Meo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19- C. ottaa huomioon, että covid-19-
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pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen;

pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen ja pitkän 
aikavälin maailmanlaajuinen 
kilpailukyky erityisesti kasvualoilla, myös 
työvoimavaltaisilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 78
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen;

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen, joka luo 
pohjan teollisen perustan 
jälleenrakentamiselle ja muuttamiselle 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 79
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas 
Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen;

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen ja pitkän 
aikavälin maailmanlaajuinen 
kilpailukyky erityisesti kasvualoilla, myös 
työvoimavaltaisilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 80
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen;

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen vahvasti 
sosiaalisella ja ympäristön huomioivalla 
lähestymistavalla;

Or. en

Tarkistus 81
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana olisi 
oltava teollisuuden elpyminen;

C. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen seuraukset ovat 
aiheuttaneet ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman Euroopassa; 
katsoo, että tässä yhteydessä kaikkien 
tulevaisuuteen suuntautuneiden 
teollisuusstrategioiden lähtökohtana on 
oltava teollisuuden elpyminen;

Or. en

Tarkistus 82
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että covid-19:n 
vaikutuksesta saamamme ensimmäiset 
tilastot kertovat, että digitalisoidun 
kerroksen omaavat yritykset koosta 
riippumatta pystyivät ottamaan 
tehokkaammin vastaan kulutukseen 
liittyvistä häiriöistä ja toimitusketjujen 
toimintahäiriöistä aiheutuvat iskut; ottaa 
huomioon, että äskettäinen pandemia teki 
selväksi eron digitoinnin (yritykset, joilla 
on jonkin verran digitaalista valmiutta) ja 
digitalisoinnin (yritykset, joilla on 
digitaalisen valmiuden lisäksi myös 
tehokkaat menettelyt, joilla yhdistetään 
teknologinen kapasiteetti ihmisten 
rutiineihin) välillä;

Or. en

Tarkistus 83
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että covid-19-kriisi on 
osoittanut digitaalisten voimavarojen, 
kuten yhteyksien ja verkkojen, sekä 
digitaalisten taitojen ratkaisevan 
merkityksen välineenä, jonka avulla 
työntekijät ja yritykset voivat mukauttaa 
tehtäviensä ja toimintansa suorittamisen 
tavat hätätilanteeseen; katsoo, että 
digitaalisen infrastruktuurin 
häiriönsietokyky ja työvoiman 
digitaalisten taitojen parantaminen ovat 
ensisijaisia alueita eurooppalaisten 
yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukykyvyn parantamisessa;

Or. en

Tarkistus 84
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että uuden Euroopan 
teollisuusstrategian ensisijaisena 
tavoitteena olisi oltava 
uudelleenteollistaminen ja 
uudelleensijoittaminen unionin sisällä ja 
jäsenvaltioissa; katsoo, että 
uudelleensijoittamispolitiikan olisi 
perustuttava keskeisiin ja strategisiin 
aloihin, jotka takaavat Euroopan, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan kansalaisten 
suvereniteetin, erityisesti rahoitus-, 
yhteiskunta-, terveys- ja 
ympäristökriiseissä;

Or. en
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Tarkistus 85
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että covid-19-taudin 
puhkeaminen on tuonut esiin 
markkinatalouden epäonnistumiset 
monessa suhteessa, erityisesti sen 
epäonnistumisen tuottaa riittävästi 
ensisijaisen tärkeitä tuotteita, kuten 
maskeja, hengityssuojaimia ja muita 
saniteettilaitteita, jotka ovat 
välttämättömiä kriisiin vastaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 86
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että covid-19-pandemia, 
joka on johtanut lääkinnällisten laitteiden 
ja lääkkeiden puutteeseen, on jälleen 
kerran osoittanut, että Eurooppa on liian 
riippuvainen raaka-aineiden ulkomaisesta 
tuonnista, erityisesti strategisten alojen 
osalta;

Or. en

Tarkistus 87
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Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. katsoo, että jatkuvuus unionin 
lyhyen ja pitkän aikavälin 
teollisuusstrategioiden välillä on 
ensiarvoisen tärkeää ja korostaa, että 
selviytymiskykyä, digitalisointia ja 
kestävyyttä olisi tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti, koska ne vahvistavat 
toisiaan, sen sijaan, että niiden 
tavoittelussa sovellettaisiin siiloajattelua; 
korostaa myös, että kaikissa EU:n 
tulevissa teollisuuspolitiikoissa 
eksponentiaaliset ja kehittyvät 
teknologiat, kuten tekoäly, data-
analytiikka, lohkoketju, 
hyperteholaskenta ja kvanttilaskenta, 
tuottavat enemmän arvoa lähentyessään 
toisiaan kuin erillään;

Or. en

Tarkistus 88
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C c. katsoo, että Euroopan uusi 
teollinen aikakausi edellyttää 
teknologisesti kehittyneempää 
ymmärrystä infrastruktuureiden 
käsitteestä ja niiden vuorovaikutuksesta 
analogisen ja digitaalisen tilan välillä, 
erityisesti teollisen esineiden internetin 
yhteydessä; korostaa, että olisi 
investoitava merkittävästi 5G/6G:hen, 
tiedonhallinta-arkkitehtuureihin 
(pilvilaskennasta reuna- ja 
sumulaskentaan), teolliseen esineiden 
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internetiin sekä EU:n valmiuksiin 
yhdistää toisiinsa Euroopassa 
valmistettuja koneita, joissa käytetään 
omistusoikeuden suojaamia puolijohteita;

Or. en

Tarkistus 89
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että uudet velat, 
jotka on otettu talouden laskusuhdanteesta 
selviytymiseksi, jättävät yrityksille 
todennäköisesti epävakaamman 
rahoitusrakenteen, mikä johtaa pitkällä 
aikavälillä hitaaseen kasvuun;

D. ottaa huomioon, että uudet velat, 
jotka on otettu talouden laskusuhdanteesta 
selviytymiseksi, jättävät yrityksille 
todennäköisesti epävakaamman 
rahoitusrakenteen, mikä johtaa lyhyellä, 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 
hitaaseen kasvuun ja digitaaliseen ja 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymiseksi 
tarvittavien investointivalmiuksien 
puuttumiseen;

Or. en

Tarkistus 90
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että uudet velat, 
jotka on otettu talouden laskusuhdanteesta 
selviytymiseksi, jättävät yrityksille 
todennäköisesti epävakaamman 
rahoitusrakenteen, mikä johtaa pitkällä 
aikavälillä hitaaseen kasvuun;

D. ottaa huomioon, että uudet velat, 
jotka on otettu talouden laskusuhdanteesta 
selviytymiseksi, jättävät yrityksille 
todennäköisesti epävakaamman 
rahoitusrakenteen ja heikommat 
henkilöresurssit, mikä johtaa pitkällä 
aikavälillä hitaaseen kasvuun;
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Or. en

Tarkistus 91
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että uudet velat, 
jotka on otettu talouden laskusuhdanteesta 
selviytymiseksi, jättävät yrityksille 
todennäköisesti epävakaamman 
rahoitusrakenteen, mikä johtaa pitkällä 
aikavälillä hitaaseen kasvuun;

D. ottaa huomioon, että uudet velat, 
jotka on otettu talouden laskusuhdanteesta 
selviytymiseksi, jättävät yrityksille 
todennäköisesti epävakaamman 
rahoitusrakenteen, mikä johtaa 
keskipitkällä aikavälillä hitaaseen kasvuun;

Or. en

Tarkistus 92
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että uudet velat, 
jotka on otettu talouden laskusuhdanteesta 
selviytymiseksi, jättävät yrityksille 
todennäköisesti epävakaamman 
rahoitusrakenteen, mikä johtaa pitkällä 
aikavälillä hitaaseen kasvuun;

D. ottaa huomioon, että uudet velat, 
jotka on otettu talouden laskusuhdanteesta 
selviytymiseksi, jättävät yrityksille 
epävakaamman rahoitusrakenteen, mikä 
johtaa pitkällä aikavälillä hitaaseen 
kasvuun;

Or. en

Tarkistus 93
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että covid-kriisin 
lisäksi ilmastonmuutos ja ympäristön 
pilaantuminen ovat edelleen yksi 
suurimmista haasteista ja edellyttävät 
kattavaa yhteistä lähestymistapaa; ottaa 
huomioon, että EU:n teollisuuspäästöt 
aiheuttavat noin 20 prosenttia Euroopan 
kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä ja 
että viime vuosikymmenen aikana näiden 
päästöjen vähentäminen on pysähtynyt; 
ottaa huomioon, että on lisääntyvää 
näyttöä siitä, että teollisuussektori voisi 
vähentää kasvihuonekaasujensa 
nettopäästöt nollaan; katsoo, että tämä 
edellyttää energia-, prosessi-, tuote- ja 
liiketoimintamallien muuntamiseen 
tähtäävien toimenpiteiden yhdistelmää 
kaikkialla teollisuuden ekosysteemeissä ja 
toimitusketjuissa; ottaa huomioon, että 
siirtyminen ilmastoneutraaliuden 
teollisuuteen on verrattavissa uuteen 
teolliseen vallankumoukseen ja että se 
tarjoaa Euroopalle mahdollisuuden tulla 
teknologisen innovoinnin edelläkävijäksi 
ja varmistaa tulevaisuuden työpaikat 
jatkuvan hyvinvoinnin perustana 
Euroopassa; ottaa huomioon että 
teollisuusalan ja kaikkien arvoketjujen 
muuttaminen kestää kokonaisen 
sukupolven ajan, minkä vuoksi kaikkien 
nyt tehtävien poliittisten päätösten ja 
investointipäätösten ja -toimien on oltava 
kasvihuonekaasujen nettopäästöttömyyttä 
koskevan tavoitteen mukaisia;

Or. en

Tarkistus 94
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. toteaa, että pitkään jatkunut 
keskittyminen kilpailukykyyn ja 
markkinapohjaisiin lähestymistapoihin on 
osoittautunut kykenemättömäksi 
ratkaisemaan jäsenvaltioiden ja alueiden 
väliset eroavuudet, mikä on johtanut 
lukuisten työpaikkojen häviämiseen ja 
vahvistanut teollisuustoiminnan 
vähenemistä kokonaisilla alueilla; katsoo, 
että ainoastaan vahvalla julkisella 
teollisuusstrategialla voidaan taata aidosti 
yhdenvertainen, kestävä ja 
oikeudenmukainen teollinen kehitys, 
mukaan lukien korkealaatuiset työpaikat, 
sekä kunnianhimoiset sosiaaliset ja 
ympäristötavoitteet;

Or. en

Tarkistus 95
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Euroopan 
teollisuussektorissa on paljon 
yhteenkietoutuneisuutta ja että eri 
kokoisten yritysten ja jäsenvaltioiden 
välillä on vahvoja suhteita, minkä vuoksi 
sellainen eurooppalainen lähestymistapa, 
joka varmistaa, että koko tuottavuusketju 
aina suurista tuotantolaitoksista pk-
yrityksiin hyötyy, on menestyksekkäämpi 
Euroopan maailmanlaajuisen 
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kilpailukyvyn lisäämisessä;

Or. en

Tarkistus 96
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Euroopan 
puolustus- ja ilmailuteollisuus ja sen 
toimitusketju ovat jo osoittautuneet 
strategiseksi voimavaraksi koko Euroopan 
unionille ja lisäarvoksi Euroopan 
teolliselle yhdentymiselle, tutkimukselle ja 
kehitykselle, teknologialle ja 
innovoinnille, kasvulle, työlle ja 
kilpailulle;

Or. en

Tarkistus 97
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. toteaa, että taloudellinen taantuma 
osoitti sosiaalisten suojamekanismien 
ratkaisevan aseman taloudellisissa 
häiriöissä ja sen, että on tärkeää 
varmistaa sosiaalisen suojelun saatavuus 
kaikille, erityisesti nuorille, epätyypillisille 
tai haavoittuvassa asemassa oleville 
työntekijöille;

Or. en
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Tarkistus 98
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että siirtymä kohti 
hiilineutraalia teollisuutta vahingoittaa 
tiettyjä aloja ja että matkan varrella tulee 
tapahtumaan epäonnistumisia, mikä 
johtaa liiketoiminnan loppumiseen ja 
lisää työttömyyttä;

Or. en

Tarkistus 99
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. toteaa, että covid-19-taudin 
puhkeaminen ja sitä seuranneet 
yksityisille yrityksille suunnatut julkiset 
tukitoimenpiteet, joita seurasivat valtavat 
lomautukset, vahvistavat, että tarvitaan 
teollisuuspolitiikkaa, jolla taataan 
laadukkaat työpaikat sekä elvytys- että 
jälleenrakennusvaiheessa;

Or. en

Tarkistus 100
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän, hyvin toimivien 
sisämarkkinoiden ja avoimen strategisen 
riippumattomuuden olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä ja uskoo 
siksi, että tarvitaan kokonaisvaltaista 
koordinointia eri lähestymistapojen, 
päämäärien ja tavoitteiden välillä, jotta 
voidaan tarjota toimivat puitteet 
yrityksillemme ja teollisuudellemme; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla tuetaan ja 
hallitaan sekä vihreää että digitaalista 
muutosta, edistetään muutosta, luodaan 
innovointiin ja strategisten arvoketjujen 
digitalisointiin perustuvaa pitkän 
aikavälin kasvua ja maailmanlaajuista 
kilpailukykyä, vahvistetaan 
yrittäjähenkeä, kannustetaan startup-
yritysten ja muiden yritysten 
perustamiseen ja parannetaan unionin 
strategista selviytymiskykyä ja 
riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 101
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 

1. katsoo, että digitaalisen siirtymän 
olisi oltava kaikkien unionin strategioiden 
ytimessä vuoteen 2050 saakka; kehottaa 
tässä yhteydessä komissiota 
määrittelemään kattavan 
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teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

teollisuusstrategian, johon sisältyisi 
taloudellista tukea ja 
liitännäistoimenpiteitä eri 
teollisuudenalojen elvyttämiseksi ja 
muuttamiseksi, erityisesti pk-yritysten 
välityksellä, ja takaamaan unionin 
strategisen riippumattomuuden; korostaa, 
että EU:n olisi pyrittävä vähitellen 
ympäristön kestävyyteen vaarantamatta 
kilpailukykyä ja sosioekonomista 
hyvinvointia ja syrjimättä mitään 
teknologiamuotoa, jolla voidaan edistää 
siirtymäprosessin taloudellista 
kestävyyttä;

Or. en

Tarkistus 102
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän sekä strategisen 
johtajuuden ja riippumattomuuden olisi 
oltava kaikkien unionin strategioiden 
ytimessä vuoteen 2050 saakka; kehottaa 
tässä yhteydessä komissiota 
määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta, luodaan 
innovointiin ja strategisiin arvoketjuihin 
perustuvaa pitkän aikavälin kasvua ja 
maailmanlaajuista kilpailukykyä, 
vahvistetaan yrittäjähenkeä, kannustetaan 
startup-yritysten ja muiden yritysten 
perustamiseen ja laajentamiseen ja 
parannetaan unionin strategista 
selviytymiskykyä ja riippumattomuutta;

Or. en
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Tarkistus 103
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, tarjotaan selkeä tie sen 
toteuttamiseen, muun muassa ottamalla 
käyttöön asianmukaiset taloudelliset 
resurssit tarvittavien investointien 
mahdollistamiseksi, ja taataan unionin 
strateginen riippumattomuus 
energiasiirtymän edellyttämien keskeisten 
arvoketjujen ja niiden raaka-aineiden 
osalta;

Or. en

Tarkistus 104
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

1. katsoo, että siirtymän erittäin 
energia- ja resurssitehokkaaseen, täysin 
uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, kasvihuonekaasujen osalta 
nettopäästöttömään ja myrkyttömään 
talouteen vuoteen 2040 mennessä olisi 
oltava kaikkien unionin strategioiden 
ytimessä; kehottaa tässä yhteydessä 
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komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan tätä 
siirtymää Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteiden mukaisesti, 
edistetään muutosta, taataan sääntelyn ja 
politiikan varmuus ja viime kädessä 
unionin strateginen riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 105
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän ja teknologisen 
johtajuuden olisi oltava kaikkien unionin 
strategioiden ytimessä vuoteen 2050 
saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta, luodaan 
pitkän aikavälin kasvua ja 
maailmanlaajuista kilpailukykyä 
vapaakaupan ja avoimien markkinoiden 
avulla sekä parannetaan unionin 
strategista riippumattomuutta ja 
selviytymiskykyä;

Or. en

Tarkistus 106
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, johon sisältyy vahva 
sääntelykehys ja jolla hallitaan näitä 
siirtymiä jättämättä ketään jälkeen, 
edistetään muutosta ja taataan unionin 
strateginen riippumattomuus; 
ilmastoneutraalius ja kansainvälinen 
kilpailukyky;

Or. en

Tarkistus 107
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

1. katsoo, että siirtymän kohti 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti 
selviytymiskykyistä yhteiskuntaa olisi 
oltava kaikkien unionin strategioiden 
ytimessä; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja 
toteutetaan Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa ja varmistetaan politiikan ja 
sääntelyn varmuus ja unionin pitkän 
aikavälin vauraus ja strateginen 
riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 108
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä 
vuoteen 2050 saakka; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota määrittelemään 
kattavan teollisuusstrategian, jolla hallitaan 
näitä siirtymiä, edistetään muutosta ja 
taataan unionin strateginen 
riippumattomuus;

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä 
vuoteen 2050 saakka; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota määrittelemään 
kattavan teollisuusstrategian, jolla hallitaan 
näitä siirtymiä, edistetään muutosta ja 
taataan unionin strateginen 
riippumattomuus erityisesti arvoketjuissa 
ja raaka-aineiden toimituksissa;

Or. fr

Tarkistus 109
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus, 
mukaan lukien keskeisten raaka-aineiden 
saatavuus ja ketterä tiedonkäyttö kaikilla 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 110
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

1. katsoo, että komission olisi 
määriteltävä kattava teollisuusstrategia, 
jolla edistetään muutosta, parannetaan 
EU:n teollisuuden kilpailukykyä ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 111
Marek Paweł Balt

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus; 
tärkeimpien raaka-aineiden ja 
arvoketjujen osalta;

Or. en

Tarkistus 112
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
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unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
laadukkaat työpaikat ja EU:n alueiden 
tasavertainen kehitys unionissa;

Or. en

Tarkistus 113
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus, myös 
niiden arvoketjujen osalta;

Or. en

Tarkistus 114
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 

1. katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
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komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus;

komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus 
jättämättä ketään jälkeen;

Or. en

Tarkistus 115
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. Suosittaa, että komissio arvioi 
roolia Euroopan tuotantokapasiteetin ja 
kilpailukyvyn siirtymisen vauhdittajana 
kohti uutta teollista aikakautta antamalla 
poliittisia ehdotuksia, joissa keskitytään 
sekä teknologian tarjonta- että 
kysyntäpuoleen; Korostaa, että EU:n 
toimielinten ja erityisesti Euroopan 
komission olisi tehostettava toimintaansa 
markkinakelpoisten innovaatioiden 
tukemiseksi (tarjontapuoli), ottaen 
kuitenkin huomioon, että sen on oltava 
entistä kurinalaisempi laboratoriosta 
markkinoille suuntautuvien teknologian 
siirtokanavien osalta ja määritettävä 
keskeiset suorituskykyindikaattorit, kun 
EU:n talousarviota käytetään teollisuuden 
innovointihankkeiden tukemiseen; 
Korostaa, että merkittävä osallistuminen 
toimiin, jotka edistävät teollisuuden 
innovoinnin kysyntäpuolta, on myös 
ratkaisevan tärkeää kaikkien EU:n 
teollisuuspolitiikkojen onnistumisen 
kannalta, ja suosittelee voimakkaasti 
sellaisen politiikan kehittämistä, jolla 
kannustetaan teollisuusorganisaatioita ja 
yrityksiä, erityisesti perinteisillä aloilla, 
osallistumaan innovaatioekosysteemien 
toimintoihin;

Or. en
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Tarkistus 116
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. Katsoo, että teollisuusstrategiassa 
on hahmoteltava välineet, joita voidaan 
soveltaa ja räätälöidä kullekin alalle tai 
ekosysteemille ja joita koordinoidaan 
jäsenvaltioiden kanssa ja joilla 
virtaviivaistetaan EU:n politiikkoja ja 
välineitä;

Or. en

Tarkistus 117
Pernille Weiss, Ivan Štefanec, Tom Berendsen

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. Katsoo, että digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän olisi oltava kaikkien 
unionin strategioiden ytimessä vuoteen 
2050 saakka; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota määrittelemään kattavan 
teollisuusstrategian, jolla hallitaan näitä 
siirtymiä, edistetään muutosta ja taataan 
unionin strateginen riippumattomuus ja 
tunnustetaan ja kannustetaan 
alakohtaisia ”edelläkävijöitä”, jotka 
toimivat innovoinnin ja ketterän 
liiketoiminnan kehittämisen 
roolimalleina;

Or. en
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Tarkistus 118
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. Suosittaa, että komissio laatii 
strategian, jolla vahvistetaan 
eurooppalaisten digitaalisten 
innovointikeskittymien ja Euroopassa 
olemassa olevien innovointiekosysteemien 
asemaa EU:n teollisuudenalojen 
arvoketjussa; Kehottaa luomaan 
strategian, jossa tutkitaan Euroopan 
teollisuuden muutoksen optimaalista 
asemaa yrityksen sisäisen ja avoimen 
innovoinnin välisessä jatkumossa; 
Katsoo, että avoimien 
innovaatiosuunnitelmien valikoimaton 
hyväksyminen ei välttämättä ole EU:n 
maailmanlaajuisen kilpailukyvyn etujen 
mukaista ja ehdottaa 
innovointijärjestelmää, joka olisi avoin, 
mutta Euroopan innovaatioekosysteemien 
sisällä. Suosittaa samoin, että 
suuryhtiöitä, midcap-yrityksiä ja pk-
yrityksiä varten suunnitellaan 
innovaatiostrategia, joka yhdistää 
eurooppalaiset yritykset, ja erityisesti 
startup-yritykset, teknologian tarjoajiin;

Or. en

Tarkistus 119
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. Neuvoo komissiota lisäämään 
eurooppalaisten startup-yritysten 
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synnyttämän ja välittämän innovaation ja 
teknologian määrää ja laatua Euroopan 
teollisuudessa tekemällä selkeän eron 
startup-yritysten ja pk-yritysten välille; 
Korostaa, että startup-yrityksellä, toisin 
kuin pk-yrityksellä, on erilainen 
organisaatiorakenne, erilaiset 
rahoitustarpeet ja erilaiset riskit, jotka 
määrittävät sen yritysekosysteemin 
erilaiseksi kokonaisuudeksi, jolla on 
erilaiset vastuut ja taloudelliset 
sitoumukset teknologian siirrossa unionin 
teolliseen tuottavuuteen;

Or. en

Tarkistus 120
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
1 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 d. Suosittaa, että komissio laatii 
5G/6G:n, kyberturvallisuuden ja teollisen 
esineiden internetin (IIoT)alalla kattavan 
infrastruktuuri-investointistrategian, joka 
mahdollistaa Euroopan 
teollisuudenalojen nopean skaalaamisen 
ja siirtymisen uudelle teolliselle 
aikakaudelle; Korostaa eurooppalaisen 
pilvipalvelun strategista merkitystä sekä 
sitä, että pilvipalveluille tarvitaan 
joustavia tietojen tallennus- ja 
hallintavaihtoehtoja, kuten reuna-, sumu- 
ja usvalaskentavalmiuksia (edge, fog ja 
mist); Ehdottaa, että Euroopan 
puolijohdemarkkinoiden kapasiteettia 
kehitetään edelleen, sillä koska on 
mahdollista suunnitella yhteenliitettyjen 
koneiden aiottu tiedonvalvonta-, 
yhteentoimivuus- ja turvallisuuspolitiikka 
piisirulle, tämän teollisuudenalan 
eurooppalainen kapasiteetti on unionin 
maailmanlaajuisen kilpailuaseman 
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kannalta strateginen;

Or. en

Tarkistus 121
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
1 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 e. Suosittaa, että komissio ja 
Euroopan investointipankki, jotka ovat 
InvestEU-välineen ja muiden vastaavien 
ohjelmien kaltaisten investointivälineiden 
toteuttajia, nopeuttavat jäsenvaltioiden 
osallistumista sallimalla, että niiden 
investoidessa infrastruktuurien, 
innovaation ja osaamisen ja startup-
yritysten kehittämisen kaltaisiin 
ikkunoihin niiden osallistumisen 
kustannuksia ei pidetä vakaus- ja 
kasvusopimuksen mukaisena 
”makrotaloudellisena vastuuna”. Tämä 
nopeuttaa rahoituksen käyttöä ja 
parantaa sen kohdentamista 
teollisuushankkeisiin, jotka tuottavat 
paljon lisäarvoa;

Or. en

Tarkistus 122
Eva Kaili

Päätöslauselmaesitys
1 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 f. Katsoo, että komissiolla ja muilla 
EU:n toimielimillä on vahvat valmiudet 
kehittää ja käyttää innovatiivisia ja 
kehittyviä teknologioita ja testata niitä, 
ennen kuin niiden annetaan valua 
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Euroopan teollisuuteen käyttötapausten 
kautta; Tämä EU:n toimielinten rooli on 
keskeisessä asemassa kokeiltaessa 
teknologiaa ennen sen käyttöönottoa 
yksityisissä ja julkisissa arvoketjuissa; 
EU:n toimielinten ja erityisesti Euroopan 
komission olisi jatkossakin täytettävä se 
keskeinen rooli, joka niillä on nyt 
innovaatiokumppaneiden (kuten 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten) 
rahoittamisessa, ja jatkettava 
innovatiivisten teknologioiden käyttöä; 
Tämä on kuitenkin tehtävä käyttäen 
mekanismeja, jotka lieventävät nyt 
keskittyneitä taloudellisia, teknologisia ja 
operatiivisia riskejä sekä maineeseen 
liittyviä riskejä; Komission olisi 
jäsenneltävä keskeiset tulosindikaattorit, 
laatustandardit ja riskinjakomekanismit 
hankintapolitiikkaansa sekä kehitettävä 
oikeudellinen ja talousarviokehys, joka 
mahdollistaa sen yhteyden 
innovaatioekosysteemeihin; 
Teollisuudelle hyödyllisten teknologioiden 
rahoittamisen EU:n talousarviosta olisi 
mahdollisuuksien mukaan tuotettava 
markkinakelpoisia ratkaisuja ja 
patentteja, ja näiden patenttien rojaltit 
olisi maksettava EU:lle, kun tuotteen 
kaupallistaminen on kannattavaa, jotta 
EU voi käyttää näitä tuottoja 
lisäinvestointeihin tutkimus- ja 
kehitystyöhön;

Or. en

Tarkistus 123
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 2. Kehottaa laatimaan osallistavan 
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markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

teollisuusstrategian, jonka kehittämiseen 
ja täytäntöönpanoon sisällytetään kaikki 
teolliset ekosysteemit, pk-yritykset, alueet, 
yhteisöt ja työntekijät; on tietoinen siitä, 
että markkinadynamiikka ei yksinään 
paranna muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että keskeisten tuotteiden, 
kuten päästöintensiivisten materiaalien, 
eurooppalainen tuotanto muutetaan 
puhtaammaksi vaihtoehdoksi sen sijaan, 
että se korvattaisiin samojen tuotteiden 
tuonnilla ja että siirtymät ovat sosiaalisesti 
oikeudenmukaisia, että niihin liittyy 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täysimääräinen täytäntöönpano, 
parannetut yhteiskunnalliset olot ja 
elinolot sekä hyvät työolot ja että kaikkiin 
toimiin muutosprosessin (digitalisoinnin, 
ympäristön jne.) kiihdyttämiseksi liitetään 
vastaava aloite työntekijöiden osaamisen 
kehittämiseksi ja uudelleen 
kouluttamiseksi, jotta voidaan hallita tämän 
kiihdytetyn prosessin vaikutuksia sekä 
alueisiin että haavoittuvimmassa asemassa 
oleviin ihmisiin; Kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ennakoimaan ja 
kartoittamaan osaavan työvoiman tarvetta 
teollisuudessa, jotta voidaan laatia 
osaamisstrategioita, jotka poistavat 
työvoiman kysynnän ja tarjonnan 
kohtaanto-ongelman, ja kehittämään 
tietoon perustuvaa taloutta, joka antaa 
kansalaisille mahdollisuuden sopeutua 
digitaaliseen ja ekologiseen siirtymään ja 
nopeuttaa sitä; kehottavat komissiota 
hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan 
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globalisaatiorahastolle osoitettuja 
määrärahoja ja lisäämään niitä, jotta 
tuetaan taloudellisesti työntekijöitä, jotka 
on irtisanottu covid-19-taudista tai 
digitaalisista ja ekologisista muutoksista 
johtuvien uudelleenjärjestelyjen vuoksi, 
heidän uudelleenkoulutuksessaan, uusien 
taitojen hankkimisesaan ja heidän 
palaamisessaan työmarkkinoille 
tulevaisuuden aloilla;

Or. en

Tarkistus 124
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi 
ja uudelleen kouluttamiseksi, jotta 
voidaan hallita tämän kiihdytetyn 
prosessin vaikutuksia sekä alueisiin että 

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen teollisuuden digitaalisten ja 
ilmaston ja ympäristön kanssa 
yhteensopivien muutosten kautta luoduilla 
uusilla työpaikoilla ei riitä, koska uudet 
työpaikat eivät todennäköisesti synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutoksen 
(digitalisoinnin, ekologisen jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaavat 
politiikat ja konkreettiset toimet, jotta 
voidaan hallita tämän nopeuttamisen 



AM\1208889FI.docx 71/187 PE653.874v02-00

FI

ihmisiin; vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin; on 
vakuuttunut siitä, että teollisuuspolitiikan 
on tukeuduttava vahvaan sosiaaliseen 
pilariin ja puututtava oikea-aikaisesti 
rakennemuutoksen sosiaalisiin 
seurauksiin; kaksitahoinen digitaalinen ja 
ekologinen siirtymä todella muuttaa 
merkittävästi tapojamme elää ja 
työskennellä; korostaa, että tässä 
tarkoituksessa on keskityttävä alueelliseen 
ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja 
rakenneuudistusten ennakointiin ja 
hallinnointiin, tulevien 
osaamiskokonaisuuksien määrittämiseen 
sekä inhimillisiin voimavaroihin, 
kohdennettuun koulutukseen, osaamisen 
parantamiseen ja alueellisiin 
muutosprosesseihin tehtävien 
investointien lisäämiseen, jotta ihmisille 
ja alueille voidaan tarjota tulevaisuuden 
näkymiä ja tuloja sekä teollisuudelle 
osaavia työntekijöitä;

Or. en

Tarkistus 125
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja vihreillä aloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät 
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samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

välttämättä synny samoille alueille eikä 
niihin palkata samoja työntekijöitä; katsoo, 
että teollinen muutos on tilaisuus 
nopeuttaa fossiilisten polttoaineiden 
(mukaan lukien maakaasu ja kaikki 
fossiilisista lähteistä johdetut kaasut) 
asteittaista poistamista kokonaan ja 
investoida uusiutuvaan, puhtaaseen ja 
vihreään tuotantoon varmistaen, ettei 
ketään jätetä jälkeen; kehottaa siksi 
komissiota varmistamaan, että siirtymät 
ovat sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään kattava visio ja 
vastaava aloite, jolla autetaan työvoimaa 
mukautumaan mahdollisimman hyvin, 
muun muassa työntekijöiden osaamisen 
kehittämiseksi ja uudelleen kouluttamiseksi 
tehtyjen aloitteiden kautta, jotta voidaan 
varmistaa, ettei ketään jätetä jälkeen ja 
hallita tämän siirtymän vaikutuksia sekä 
alueisiin että ihmisiin; painottaa tässä 
yhteydessä digitaalisten taitojen ja 
elinikäisen oppimisen lähestymistapojen 
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 126
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Romana Jerković

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
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katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä, ottaen erityisesti huomioon 
työmarkkinoilla vallitsevat sukupuolten 
väliset erot, jotka vaikuttavat 
työntekijöiden liikkuvuuteen ja 
uudelleensijoittamisen mahdollisuuksiin; 
kehottaa siksi komissiota varmistamaan, 
että siirtymät ovat sosiaalisesti 
oikeudenmukaisia ja että kaikkiin toimiin 
muutosprosessin (digitalisoinnin, 
ympäristön jne.) kiihdyttämiseksi liitetään 
vastaava aloite työntekijöiden osaamisen 
kehittämiseksi ja uudelleen kouluttamiseksi 
ja vaihtoehtoisiin talouden aloihin 
investoimiseksi erityisesti joillakin 
alueilla, joilla on korkea työttömyys eikä 
niin monipuolinen talous, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

Or. en

Tarkistus 127
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
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luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, heidän 
tukemisekseen yritysten johtamiseen ja 
hallintoon osallistumisessa sekä heidän 
yrittäjyydessään, jotta voidaan hallita 
tämän kiihdytetyn prosessin vaikutuksia 
sekä alueisiin että ihmisiin; painottaa tässä 
yhteydessä elinikäisen oppimisen 
merkitystä työntekijöiden työmarkkinoilla 
pysymisen takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 128
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
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samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ”ketään ei 
jätetä jälkeen” -periaatteen hengessä ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi kohteena olevan 
alueen työmarkkinoiden tarpeiden 
mukaisesti, jotta sen taloutta voidaan 
elvyttää, sen sijaan, että laskettaisiin 
työntekijöiden liikkuvuuden varaan 
väestökadon ja alueiden ja ihmisten 
köyhtymisen uhalla;

Or. en

Tarkistus 129
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Nicolás González Casares

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
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(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin; 
painottaa tässä yhteydessä elinikäisen 
oppimisen merkitystä työntekijöiden 
työmarkkinoilla pysymisen takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 130
Salvatore De Meo

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään 
paranna muutosprosessin aikana 
syntyneitä murtumia ilman siirtymien 
asianmukaista hallintaa ja vahvaa 
teollisuuspolitiikkaa; on lisäksi tietoinen 
siitä, että vaikka markkinat, kilpailu ja 
innovointi ajavat nopeasti kohti muutosta, 
sen vaikutukset kohdistuvat yhteiskuntaan 
ja ympäristöön; katsoo, että perinteisillä 
teollisuudenaloilla menetettyjen monien 
työpaikkojen korvaaminen digitaali- ja 
ympäristöaloilla luoduilla uusilla 
työpaikoilla ei yksin riitä, koska nämä 
uudet työpaikat eivät synny samoille 
alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

2. katsoo, että vahva 
teollisuusstrategia, joka sisältyy 
muutoksia koskevaan 
kokonaisstrategiaan, voi auttaa 
parantamaan muutosprosessin aikana 
syntyneitä murtumia; katsoo, että 
perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön, uudet laajat 
infrastruktuuriverkot ja hankkeet jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;
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Or. en

Tarkistus 131
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään 
paranna muutosprosessin aikana 
syntyneitä murtumia ilman siirtymien 
asianmukaista hallintaa ja vahvaa 
teollisuuspolitiikkaa; on lisäksi tietoinen 
siitä, että vaikka markkinat, kilpailu ja 
innovointi ajavat nopeasti kohti muutosta, 
sen vaikutukset kohdistuvat yhteiskuntaan 
ja ympäristöön; katsoo, että perinteisillä 
teollisuudenaloilla menetettyjen monien 
työpaikkojen korvaaminen digitaali- ja 
ympäristöaloilla luoduilla uusilla 
työpaikoilla ei yksin riitä, koska nämä 
uudet työpaikat eivät synny samoille 
alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

2. katsoo, että vahva 
teollisuusstrategia, joka sisältyy 
muutoksia koskevaan 
kokonaisstrategiaan, voi auttaa 
parantamaan muutosprosessin aikana 
syntyneitä murtumia; katsoo, että 
perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön, uudet laajat 
infrastruktuuriverkot ja hankkeet jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

Or. en

Tarkistus 132
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Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
on tässä yhteydessä tyytyväinen 
merkityksellisten markkinoiden 
määritelmästä yrityskeskittymien 
valvonnassa käytyyn pohdintaan; katsoo, 
että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

Or. fr

Tarkistus 133
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että markkinoiden, 
kilpailun ja innovoinnin aiheuttama 
kohtuuton paine ajavat nopeasti kohti 
muutosta, sen vaikutukset kohdistuvat 
yhteiskuntaan ja ympäristöön; katsoo, että 
perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
asteittaisia, sosiaalisesti oikeudenmukaisia 
ja että ne varmistavat tasapuoliset 
toimintaedellytykset, ja että kaikkiin 
toimiin muutosprosessin (digitalisoinnin, 
ympäristön jne.) kiihdyttämiseksi liitetään 
vastaava aloite työntekijöiden osaamisen 
kehittämiseksi ja uudelleen 
kouluttamiseksi, jotta voidaan hallita tämän 
kiihdytetyn prosessin vaikutuksia sekä 
alueisiin että ihmisiin;

Or. en

Tarkistus 134
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa ja 
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lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

tukea; on lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan, talouteen ja 
ympäristöön; katsoo, että perinteisillä 
teollisuudenaloilla menetettyjen monien 
työpaikkojen korvaaminen digitaali- ja 
ympäristöaloilla luoduilla uusilla 
työpaikoilla ei yksin riitä, koska nämä 
uudet työpaikat eivät synny samoille 
alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät minimoivat 
työpaikkojen menetykset ja teollisuuden 
lopettamiset, ovat sosiaalisesti 
oikeudenmukaisia ja että kaikkiin toimiin 
muutosprosessin (digitalisoinnin, 
ympäristön jne.) kiihdyttämiseksi liitetään 
vastaava aloite työntekijöiden osaamisen 
kehittämiseksi ja uudelleen 
kouluttamiseksi, jotta voidaan hallita tämän 
kiihdytetyn prosessin vaikutuksia sekä 
alueisiin että ihmisiin;

Or. en

Tarkistus 135
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että muutoksen 
vaikutukset kohdistuvat yhteiskuntaan ja 
ympäristöön; katsoo, että perinteisillä 
teollisuudenaloilla menetettyjen monien 
työpaikkojen korvaaminen digitaali- ja 
ympäristöaloilla luoduilla uusilla 
työpaikoilla ei yksin riitä, koska nämä 
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luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

uudet työpaikat eivät synny samoille 
alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

Or. en

Tarkistus 136
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi erityisesti 
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hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

digitaalisten taitojen osalta, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

Or. en

Tarkistus 137
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä alueisiin että ihmisiin;

2. on tietoinen siitä, että 
markkinadynamiikka ei yksinään paranna 
muutosprosessin aikana syntyneitä 
murtumia ilman siirtymien asianmukaista 
hallintaa ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa; on 
lisäksi tietoinen siitä, että vaikka 
markkinat, kilpailu ja innovointi ajavat 
nopeasti kohti muutosta, sen vaikutukset 
kohdistuvat yhteiskuntaan ja ympäristöön; 
katsoo, että perinteisillä teollisuudenaloilla 
menetettyjen monien työpaikkojen 
korvaaminen digitaali- ja ympäristöaloilla 
luoduilla uusilla työpaikoilla ei yksin riitä, 
koska nämä uudet työpaikat eivät synny 
samoille alueille eikä niihin palkata samoja 
työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että siirtymät ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
kaikkiin toimiin muutosprosessin 
(digitalisoinnin, ympäristön jne.) 
kiihdyttämiseksi liitetään vastaava aloite 
työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja 
uudelleen kouluttamiseksi, jotta voidaan 
hallita tämän kiihdytetyn prosessin 
vaikutuksia sekä kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa oleviin 
alueisiin että ihmisiin;

Or. fr

Tarkistus 138
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Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. Ymmärtää strategisen 
riippumattomuuden käsitteenä, jossa 
teknologinen johtajuus mahdollistaa 
EU:n ja jäsenvaltioiden poliittisen ja 
taloudellisen itsemääräämisoikeuden, 
samalla kun noudatetaan kansainvälisiä 
sääntöjä ja pysytään avoimena 
kansainväliselle kaupalle tavoitteena 
saavuttaa enemmän 
vapaakauppasopimuksia; korostaa, että 
Euroopan teollisuus on erittäin 
integroitunut maailmanlaajuisiin 
arvoketjuihin; toteaa lisäksi, että 
strategista riippumattomuutta ei saavuteta 
katkaisemalla yhteyksiä globaaleihin 
arvoketjuihin; katsoo sen sijaan, että 
strateginen riippumattomuus ja unionin 
selviytymiskyky saavutetaan 
vahvistamalla ja kehittämällä Euroopan 
teollisia ja teknologisia valmiuksia 
investoimalla keskeisiin teknologioihin ja 
varmistamalla toimivat sisämarkkinat, 
tasapuoliset toimintaedellytykset ja 
sääntelyympäristö, jossa yritykset voivat 
menestyä ja kilpailla maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 139
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. Katsoo, että tämän teollisen 
muutoksen on tarjottava fossiilisten 
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polttoaineiden hallitsemille alueille 
mahdollisuus loikata kohti innovoinnin 
etulinjaa ja kasvihuonekaasujen 
nettopäästöttömyyden kanssa 
yhteensopivaa tuotantoa, jotta 
varmistetaan, että ketään ei jätetä jälkeen; 
korostaa, että on ratkaisevan tärkeää 
varmistaa osallistavampi siirtymä ja 
helpottaa kaikkien paikallisten 
sidosryhmien, myös 
kansalaisyhteiskunnan ja yhteisön 
edustajien, merkityksellistä osallistumista 
sekä oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien laatimiseen että 
fossiilisiin polttoaineisiin, mukaan lukien 
maakaasuun ja kaikkiin fossiilisista 
johdettuihin kaasuihin, tehtävien 
investointien lopettamisen suunnitteluun; 
painottaa, että jälkimmäistä ei pitäisi 
tukea millään tavalla oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin kautta ja että se 
olisi jätettävä kaiken muun julkisen 
rahoituksen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 140
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. Katsoo, että unionin 
teollisuuspolitiikka voi onnistua vain 
yhdennetyn strategisen suunnittelun 
avulla, eurooppalaisten toimijoiden, 
alueellisten ja paikallisten instituutioiden, 
teollisuusklustereiden, 
työmarkkinaosapuolten, yliopistojen ja 
tutkimusryhmien resurssit yhdistämällä; 
korostaa tässä yhteydessä pk-yritysten 
verkostojen, alueellisten kehitysvirastojen, 
innovaatioklustereiden ja startup-
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neuvonnan kaltaisten tukirakenteiden 
merkitystä paikallisten ja alueellisten 
teollisuuden arvoketjujen luomisessa;

Or. en

Tarkistus 141
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Dan Nica

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. Katsoo, että uuteen 
teollisuusstrategiaan on liitettävä 
vastaavia koulutusaloitteita, jotka auttavat 
nopeuttamaan teollisuutemme 
muutosprosessia ja luomaan pohjaa 
Euroopan teolliselle tulevaisuudelle; 
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään mittavia julkisia investointeja 
koulutukseen kaikkialla Euroopassa ja 
edistämään koulutuspolitiikan 
yhdentämistä EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 142
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. Digitaalisen muutoksen 
helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että 
kaikilla kansalaisilla on oikeus ja 
mahdollisuus kohtuuhintaiseen vihreään 
energiaan. Tämä on edellytys 
osallistumiselle taloudelliseen ja 
sosiaaliseen toimintaan digitaalisessa ja 



PE653.874v02-00 86/187 AM\1208889FI.docx

FI

vihreässä teollisuuden muutoksessa, 
johon on sisällyttävä haavoittuvassa 
asemassa olevien kansalaisten suojelu ja 
tuki;

Or. en

Tarkistus 143
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. Kannustaa jäsenvaltioita ja niiden 
kansallisia työvoimapalveluita arvioimaan 
tämän ammatillista uudelleenkoulutusta 
ja teollisuudenalojen palauttamista 
koskevan aloitteen yhteydessä perinteisten 
teollisuudenalojen työntekijöiden jo 
hankkimia taitoja, jotka ovat siten 
välittömästi Eurooppaan siirtyvien 
yritysten saatavilla;

Or. en

Tarkistus 144
Ismail Ertug

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. Katsoo, että digitalisaatio ja 
hiilestä irtautuminen voivat johtaa työn 
kokonaismäärän vähenemiseen; Korostaa 
myös tarvetta keskustella työn ja pääoman 
yhteiskunnallisesta jakautumisesta (esim. 
työajan lyhentämisestä, palvelujen 
digitalisoinnista, sukupuolten 
eriarvoisuuden dynamiikasta).
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Or. en

Tarkistus 145
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. Korostaa, että EU:n 
teollisuuspolitiikassa on käsiteltävä 
kaikkia rakennemuutoksen sosiaalisia 
seurauksia, jotta voidaan tukea hyviä, 
oikeudenmukaisia ja yhdenvertaisia 
työoloja, laadukkaita työpaikkoja ja 
yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä pääsyä 
hyvin toimiville työmarkkinoille ja 
hyvinvointijärjestelmien saatavuutta;

Or. en

Tarkistus 146
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. Katsoo, että EU:n 
teollisuuspolitiikassa on otettava käyttöön 
julkisen investoinnin strategioita, joilla 
edistetään laadukkaiden työpaikkojen ja 
tuotantomahdollisuuksien palauttamista 
kaikkialla unionissa, jotta voidaan tukea 
kaikkien EU:n alueiden tasavertaista ja 
kestävää kehitystä erityisesti 
terveydenhuolto-, digitalisaatio- ja 
energia-alan kaltaisilla strategisesti 
tärkeillä aloilla; kehottaa komissiota 
edistämään julkisten investointien käyttöä 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseksi ja 
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kunnianhimoisten sosiaalisten ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 147
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. Korostaa, että maailmanlaajuisen 
johtajuuden saavuttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi strategisilla 
teollisuudenaloilla ja tiettyjen, erityisesti 
korkean lisäarvon teknologioiden osalta 
Euroopan on tarjottava riittävät resurssit 
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien Horisontti Eurooppa -
puiteohjelma; palauttaa mieliin 
innovointitoimien myönteiset 
heijastusvaikutukset työpaikkojen 
määrään ja erityisesti niiden laatuun;

Or. en

Tarkistus 148
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. Korostaa, että kaikkien 
teollisuusstrategioiden olisi asetettava 
työntekijät, heidän edustajansa ja 
ammattiliitot sekä työntekijöiden edut ja 
pitkäaikainen asiantuntemus keskiöönsä 
demokraattisen toiminnan 
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varmistamiseksi; kehottaa komissiota 
sisällyttämään työntekijät, heidän 
edustajansa ja ammattiliitot 
täysimääräisesti menettelyn jokaiseen 
vaiheeseen;

Or. en

Tarkistus 149
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

3. katsoo, että unioni tarvitsee 
teollisuusstrategian, joka ei ainoastaan 
edistä teollisuuden elpymistä nykyisen 
talouskriisin jälkeen vaan on räätälöity 
teollisuusstrategia; on houkuteltava 
investointeja uuteen teknologiaan, 
infrastruktuuriin ja tutkimukseen sekä 
edistettävä pääoman saantia, markkinoille 
tuloa ja tehokasta kilpailua; katsoo siksi, 
että päivitetyssä strategiassa olisi otettava 
huomioon kaksi periaatetta ja toisiinsa 
liittyvää vaihetta: elpyminen ja muutos; 
katsoo, että parhaat elvytystoimet ovat 
sellaisia, jotka kohdennetaan kestävään ja 
digitaaliseen teknologiaan, myös 
työvoimavaltaisiin teollisuudenaloihin, 
sekä uusiin infrastruktuuriverkkoihin ja 
hankkeisiin tehtäviin investointeihin, 
mikä lisää EU:n sisäistä kysyntää ja 
pitkän aikavälin kasvua, 
maailmanlaajuista kilpailukykyä ja 
tehokasta kilpailua EU:n 
sisämarkkinoilla; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
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samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

Or. en

Tarkistus 150
Salvatore De Meo

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

3. katsoo, että unioni tarvitsee 
teollisuusstrategian, joka ei ainoastaan 
edistä teollisuuden elpymistä nykyisen 
talouskriisin jälkeen vaan on räätälöity 
teollisuusstrategia; on houkuteltava 
investointeja uuteen teknologiaan, 
infrastruktuuriin ja tutkimukseen sekä 
edistettävä pääoman saantia, markkinoille 
tuloa ja tehokasta kilpailua; katsoo siksi, 
että päivitetyssä strategiassa olisi otettava 
huomioon kaksi periaatetta ja toisiinsa 
liittyvää vaihetta: elpyminen ja muutos; 
katsoo, että parhaat elvytystoimet ovat 
sellaisia, jotka kohdennetaan kestävään ja 
digitaaliseen teknologiaan, myös 
työvoimavaltaisiin teollisuudenaloihin, 
sekä uusiin infrastruktuuriverkkoihin ja 
hankkeisiin tehtäviin investointeihin, 
mikä lisää EU:n sisäistä kysyntää ja 
pitkän aikavälin kasvua, 
maailmanlaajuista kilpailukykyä ja 
tehokasta kilpailua EU:n 
sisämarkkinoilla; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

Or. en

Tarkistus 151
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Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Fredrick Federley, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen; katsoo kuitenkin, että olisi 
kannustettava investointeja, jotka 
elpymisvaiheesta alkaen tukevat ja 
nopeuttavat digitaalista ja ekologista 
muutosta ja vahvistavat unionin 
riippumattomuutta; kehottaa siksi 
komissiota mukauttamaan maaliskuussa 
2020 julkaistua strategiaa nykytilanteeseen 
ja käsittelemään molempia vaiheita 
säilyttäen samalla digitaaliset ja 
ympäristötavoitteet, unionin suvereniteetti 
ja sen strateginen riippumattomuus 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

Or. en

Tarkistus 152
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
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muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan varoja myöntäessään 
huomioon, että elpymisvaihe tarjoaa 
tilaisuuden nopeuttaa 
teollisuudenalojemme siirtymistä kohti 
vihreämpää, innovatiivista, osallistavaa ja 
itsenäistä Eurooppaa;

Or. en

Tarkistus 153
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Bart Groothuis, Morten Petersen

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan varoja myöntäessään 
huomioon, että elpymisvaihe tarjoaa 
tilaisuuden nopeuttaa 
teollisuudenalojemme siirtymistä kohti 
vihreämpää, digitalisoitua, innovatiivista 
ja osallistavaa Eurooppaa;

Or. en



AM\1208889FI.docx 93/187 PE653.874v02-00

FI

Tarkistus 154
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
laatimaan kattavan kertomuksen, jossa 
arvioidaan EU:n talouden tilaa ja 
mahdollisuutta toteuttaa kaksitahoinen 
siirtymä, ja sen tulosten perusteella 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet;

Or. en

Tarkistus 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
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muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan ja 
varmistaen synergiat näiden kahden 
välillä resurssitehokkuuden takaamiseksi 
ja kiertotalouden saavuttamiseksi 
teollisissa prosesseissa;

Or. en

Tarkistus 156
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita 
säilyttäen samalla digitaaliset ja 
ympäristötavoitteet ensisijaisina 
tavoitteina koko ajan;

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee kahdesta toisiaan 
tukevasta vaiheesta koostuvan 
lähestymistavan teollisuusstrategiansa 
toteuttamiseen; ensimmäisellä vaiheella 
pyritään vihreään ja kestokykyiseen 
elpymiseen, joka valmistelee maaperää 
toiselle vaiheelle, jolla pyritään 
jälleenrakennukseen ja muutokseen; 
kehottaa siksi komissiota vahvistamaan 
kaikkea asiaankuuluvaa lainsäädäntöä ja 
esittämään uutta lainsäädäntöä, jotta 
ekologinen ja kestävä digitaalinen 
siirtymä asetetaan etusijalle molemmissa 
vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 157
François-Xavier Bellamy

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ja EU:n strategisen riippumattomuuden 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

Or. en

Tarkistus 158
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee jokaiselle ekosysteemille 
uuden, räätälöidyn teollisuusstrategian, 
jossa keskitytään kahteen erilliseen 
vaiheeseen; ensimmäisellä pyritään 
elpymiseen ja toisella jälleenrakennukseen 
ja muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaalisen ja ympäristötavoitteen 
ensisijaisena tavoitteena koko ajan;

Or. en

Tarkistus 159
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita 
säilyttäen samalla digitaaliset ja 
ympäristötavoitteet ensisijaisina 
tavoitteina koko ajan;

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jonka toteuttamisessa 
keskitytään kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään työpaikkojen 
lujittamiseen ja tuotannon 
mukauttamiseen covid-taudin jälkeiseen 
”uuteen normaaliin” ja toisella 
jälleenrakennukseen ja muutokseen; 
kehottaa siksi komissiota vahvistamaan 
asiaankuuluvaa olemassa olevaa ja 
tulevaa lainsäädäntöä, jotta ekologinen ja 
digitaalinen siirtymä asetetaan etusijalle 
molemmissa vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 160
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
toisella jälleenrakennukseen ja 
muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset ja ympäristötavoitteet 
ensisijaisina tavoitteina koko ajan;

3. katsoo, että nykyisessä tilanteessa 
unioni tarvitsee uuden, räätälöidyn 
teollisuusstrategian, jossa keskitytään 
kahteen erilliseen vaiheeseen; 
ensimmäisellä pyritään elpymiseen ja 
olemassa olevien teollisuudenalojen 
vahvistamiseen ja toisella siirtämiseen ja 
muutokseen; kehottaa siksi komissiota 
mukauttamaan maaliskuussa 2020 
julkaistua strategiaa nykytilanteeseen ja 
käsittelemään molempia vaiheita säilyttäen 
samalla digitaaliset tavoitteet ensisijaisena 
tavoitteena koko ajan;

Or. en
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Tarkistus 161
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. Korostaa kattavan ja tehokkaan 
kokonaishallinnon merkitystä teolliselle 
muutokselle, jolla varmistetaan 
yhdenmukaisuus Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa, 
mikä on ratkaisevan tärkeää sen 
onnistumisen kannalta; huomauttaa, että 
on varmistettava erityisesti huomioon 
otettavien kriteereiden osalta osaksi 
ekosysteemiä tunnistettujen ja siten 
komission kanssa rakenteellisessa 
vaihdossa olevien teollisten ekosysteemien 
avoimuus, kunkin tunnistetun 
ekosysteemin erittely toimijatyyppeihin ja 
tiedot tuloksista ja käsitellyistä aiheista 
sekä teollisuusfoorumin ja liittoumien 
asema suhteessa näihin ekosysteemeihin; 
painottaa, että kansalaisyhteiskunnan, 
kuluttajajärjestöjen ja ammattiliittojen 
olisi osallistuttava perussääntöjen 
kehittämiseen ja kehitettävien 
alakohtaisten polkujen painopisteistä 
sopimiseen;

Or. en

Tarkistus 162
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. Korostaa, että kaikissa EU:n 
teollisuusstrategioissa on pyrittävä tarkoin 
määriteltyihin tavoitteisiin ja 
”strategisen”, ”strategisen 
riippumattomuuden”, ”sietokyvyn”, 
”strategisen sietokyvyn”, 
”riippumattomuuden” ja muiden niihin 
liittyvien käsitteiden selkeisiin 
määritelmiin; painottaa, että näiden 
käsitteiden on täyden avoimuuden 
varmistamiseksi viitattava tarkkoihin ja 
konkreettisiin määritelmiin, jotta voidaan 
varmistaa, että näiden käsitteiden 
perusteella toteutetut toimet ovat 
täsmällisiä ja kohdistuvat poliittisesti 
sovittuihin tavoitteisiin; korostaa lisäksi, 
että kaikkien teollisuus- tai muiden 
politiikkojen yhteydessä myönnetyissä 
valtiontuissa olisi noudatettava yhteistä 
”tasapainoperiaatetta” tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi ja 
että kilpailun ja sisämarkkinoiden 
vääristymistä vältetään mahdollisimman 
paljon;

Or. en

Tarkistus 163
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. Katsoo, että uudella Euroopan 
teollisuuden tulevaisuuden pitkän 
aikavälin strategialla olisi autettava 
torjumaan sukupuolten välisiä 
palkkaeroja ja sukupuolten välisiä eläke-
eroja, jotka vaikuttavat edelleen 
Euroopan työmarkkinoihin ja yleisemmin 
eurooppalaiseen yhteiskuntaan; kehottaa 
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komissiota ottamaan asianmukaisesti 
huomioon sukupuoliulottuvuuden 
Euroopan teollisuusstrategian 
täytäntöönpanossa – sekä elpymisessä että 
jälleenrakennus- ja muutosvaiheissa – 
mukaan lukien sukupuolitietoisen 
budjetoinnin välineiden käyttö Euroopan 
unionin teollista ja taloudellista kasvua 
tukevien rahoitusvälineiden 
määrittelyssä;

Or. en

Tarkistus 164
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. Painottaa johdonmukaisen ja 
koordinoidun EU:n lähestymistavan 
merkitystä eurooppalaisten 
teollisuudenalojen, erityisesti pk-yritysten, 
tukemisessa ja eurooppalaisten 
työpaikkojen turvaamisessa 
sisämarkkinoiden säilyttämiseksi ja 
vahvistamiseksi Euroopan kansalaisten ja 
yritysten hyväksi;

Or. en

Tarkistus 165
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. Kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita luomaan yritystoimintaa 
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tukevan ympäristön, joka antaa yrityksille 
mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa 
vähentämällä sääntelytaakkaa ja 
poistamalla lopulta tiettyjä verovelvoitteita 
uusien työpaikkojen luomisen 
helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 166
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. Toteaa, että koronakriisi uhkaa 
lisätä taloudellista nationalismia ja 
protektionismia, ja toteaa lisäksi, että 
myös tuotannon 
uudelleenkansallistaminen ja 
maailmanlaajuisten arvoketjujen 
katkeaminen haastavat sääntöihin 
perustuvan vapaakaupan ja 
maailmanlaajuiset arvoketjut, mikä on 
uhka Euroopan kilpailukyvylle; kehottaa 
tässä tarkoituksessa sidosryhmiä 
monipuolistamaan toimitusketjujaan 
haavoittuvuuden vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 167
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. Toistaa, että Euroopan unionin 
pitkän aikavälin ja kestävän teollisen 
tulevaisuuden varmistamiseksi on 
ratkaisevan tärkeää keskittyä EU:n 
kansalaisten taitojen ja 
yrittäjyysvalmiuksien parantamiseen 
tehokkaana muotona heidän 
työmarkkinoille osallistumisensa 
tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 168
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
3 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 c. kehottaa komissiota tutkimaan 
tarkasti vaikutuksia, joita on EU:n 
tuonnin riippuvuudella kolmansista 
maista, erityisesti maista, joissa valtiolla 
on merkittävä vaikutus markkinoihin, ja 
sisällyttämään toimenpiteitä, joilla 
puututaan maailmanlaajuisten 
arvoketjujen häiriöihin, erityisesti 
lisäämällä EU:n koordinointia ja 
strategisia maailmanlaajuisia 
kumppanuuksia;

Or. en

Tarkistus 169
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
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François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
1 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ensimmäinen vaihe – elpyminen Teollisuuden elpyminen ja investoinnit 
tulevaisuuteen

Or. en

Tarkistus 170
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
1 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ensimmäinen vaihe – elpyminen Ensimmäinen vaihe – nopea elpyminen

Or. en

Tarkistus 171
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla;

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei vääristä 
kilpailua tai johda tehokkaan kilpailun 
puutteeseen sisämarkkinoilla; Suosittelee 
lisäksi tarkistamaan EU:n 
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valtiontukisääntöjä, jotta jäsenvaltioille 
voidaan antaa tarvittavaa joustavuutta 
kohdennettuun tukeen teollisuuden 
hiilestä irtautumisen ja digitalisoinnin 
edistämisessä, ja analysoimaan 
perusteellisesti EU:n ulkopuolelta 
tulevasta valtiontuesta mahdollisesti 
aiheutuvaa kilpailun vääristymistä ja sen 
mahdollista vaikutusta EU:n yritysten 
kilpailukykyyn; rohkaisee komissiota 
laatimaan kertomuksen siitä, miten 
ulkomainen protektionismi vaikuttaa 
EU:n teollisuuteen, ja arvioimaan 
säännöllisesti EU:n teollisuuden alojen 
kilpailukykyä verrattuna Euroopan 
tärkeimpiin kilpailijoihin ja toimimaan 
nopeasti, jos EU:n sääntöjä on 
mukautettava;

Or. en

Tarkistus 172
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla;

4. suhtautuu myönteisesti 
valtiontukipuitteisiin liittyvään 
poikkeukselliseen taloudelliseen apuun 
yritysten ja työntekijöiden tukemiseksi 
torjuttaessa pandemian taloudellisia 
seurauksia; kehottaa komissiota 
asettamaan yhteiset 
vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan 
täsmentää vaatimus, jonka mukaan 
rahoitustukea saavien yritysten on 
noudatettava ympäristöön, yhteiskuntaan 
ja hyvään hallintotapaan liittyviä 
kriteerejä ja verotuksen avoimuutta, jotta 
vältetään erojen lisääntyminen erilaisten 
kansallisten kriteereiden johdosta ja jotta 
osoitetaan, miten yritykset käyttävät 
saamansa julkisen tuen toimintansa 
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yhdenmukaistamiseksi EU:n ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden ja Pariisin 
sopimuksen kanssa; muistuttaa, että tukea 
olisi myönnettävä ainoastaan covid-19-
kriisin johdosta aiheutuneiden tappioiden 
kattamiseen; korostaa, että valtiontukea 
olisi myönnettävä vain yrityksille, jotka 
kärsivät covid-19:n välittömistä 
vaikutuksista, eikä yrityksille, jotka olivat 
taloudellisesti huonossa kunnossa jo 
ennen kriisiä;

Or. en

Tarkistus 173
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, 
Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla;

4. Suhtautuu myönteisesti 
toimenpiteisiin, joita unioni on toteuttanut 
covid-19-kriisin ratkaisemiseksi, EKP:n 
likviditeetin lisäämiseen, 
vakaussopimuksen sääntöjen 
lieventämiseen, EIP:n pk-yrityksille 
tarkoitetun pääoman lisäämiseen ja 
SURE-aloitteeseen, jolla autetaan 
jäsenvaltioita rahoittamaan lyhytaikaisia 
työjärjestelyjä, ylläpitämään työllisyyttä ja 
suojelemaan työntekijöitä; suhtautuu 
myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki on perusteltu 
pandemian seurauksilla, että se ei johda 
pysyviin vääristymiin sisämarkkinoilla ja 
että mitään strategista alaa ei 
laiminlyödä;

Or. en
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Tarkistus 174
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla;

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla; kehottaa 
komissiota tarkistamaan 
valtiontukipolitiikkaansa Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä koskevan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja 
tunnustamaan selvästi Euroopan 
teollisuuden maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn yhteisen edun mukaiseksi 
tavoitteeksi;

Or. en

Tarkistus 175
Marek Paweł Balt

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla;

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla; kehottaa 
komissiota tarkistamaan 
valtiontukipolitiikkaansa, myös 
arvioimaan maailmanlaajuisen tason 
vääristymiä, jotka vaikuttavat Euroopan 
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teollisuuden kilpailukykyyn;

Or. en

Tarkistus 176
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla;

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla; kehottaa 
komissiota tarkistamaan 
valtiontukipolitiikkaansa, myös 
arvioimaan maailmanlaajuisen tason 
vääristymiä, jotka vaikuttavat Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyyn; 

Or. en

Tarkistus 177
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla;

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla eikä 
sellaiseen varojen käyttöön, joka on 
ristiriidassa Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman tai unionin yleisten 
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ilmastotavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 178
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla;

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki on perusteltua 
pandemian vaikutusten vuoksi, että se ei 
johda pysyviin vääristymiin 
sisämarkkinoilla ja että yhtään strategista 
alaa ei jätetä jälkeen;

Or. fr

Tarkistus 179
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla;

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla tai aiheuta 
eriarvoisuutta eri jäsenvaltioiden 
teollisuusyritysten välillä;
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Or. en

Tarkistus 180
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla;

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla ja että 
valtiontukisääntöjen lieventäminen on 
määräaikaista ja siitä luovutaan 
asteittain;

Or. en

Tarkistus 181
Gianna Gancia

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla;

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuen luonteesta johtuva 
sisämarkkinoiden pirstaleisuuden 
poistaminen asetetaan lyhyen ja 
keskipitkän aikavälin painopisteeksi;

Or. it
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Tarkistus 182
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla;

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei lisää pysyviä 
vääristymiä ja eriarvoisuutta 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 183
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti tilapäisiin 
valtiontukipuitteisiin keinona siirtää 
nopeasti likviditeettiä sinne missä sitä 
tarvitaan kiireellisesti; kehottaa komissiota 
kuitenkin varmistamaan, että 
hätätilannevaiheen tuki ei johda pysyviin 
vääristymiin sisämarkkinoilla;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 184
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. Kehottaa komissiota tarkistamaan 
valtiontukisääntöjä, erityisesti yleistä 
ryhmäpoikkeusasetusta sekä 
ympäristönsuojelulle ja energia-alalle 
tarkoitetusta valtiontuesta annettuja 
suuntaviivoja, jotta ne olisivat täysin 
yhteensopivia EU:n kasvihuonekaasujen 
vähentämistä koskevien ja 
ympäristötavoitteiden kanssa ja jotta 
luovutaan fossiilisten polttoaineiden 
tukemisesta, myös fossiilisille 
polttoaineille myönnetystä piilotuesta, 
kuten hukkainvestointien korvaamisesta 
ja infrastruktuuri-investoinneista, 
mukaan lukien lentoasemien 
laajentaminen; vaatii, että niitä 
sovelletaan jäsenvaltioiden 
elvytyspaketteihin sisältyvien 
valtiontukielementtien 
hyväksymisprosessiin, jotta voidaan 
varmistaa, että nämä ovat yhdenmukaisia 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 185
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. Painottaa, että unionin ja 
jäsenvaltioiden on oltava yhtenäisiä 
edistääkseen Euroopan teollisuuden 
asemaa maailmassa luoden laajan 
kilpailukykyisen teollisen perustan 
vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen 
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mukaisesti; korostaa, että laadukkaiden 
työpaikkojen luomisella, sosiaalisella 
suojelulla, hyvin toimivilla julkisilla 
palveluilla ja oikeusvaltioperiaatteella on 
tässä yhteydessä tärkeä rooli menestyvän 
teollisuustoiminnan kannalta;

Or. en

Tarkistus 186
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. Suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen uuden, 750 miljardin euron 
Next Generation EU-elpymisvälineen 
luomisesta; kehottaa laatimaan 
kunnianhimoisen ja vahvemman EU:n 
pitkän aikavälin talousarvion kaudelle 
2021-2027, ottaen huomioon Euroopan 
parlamentin päätöslauselman uudesta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä, 
omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta 
(2020/2631(RSP));

Or. en

Tarkistus 187
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. Korostaa, että julkiset 
hätätukitoimenpiteet eivät ole 
sovitettavissa yhteen veroparatiisien 
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käytön ja osinkojen maksamisen kanssa 
ja että niiden on täytettävä tiukat 
ympäristö- ja sosiaaliset ehdot, joihin 
kuuluu muun muassa työpaikkojen 
turvaaminen;

Or. en

Tarkistus 188
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. Suhtautuu myönteisesti siihen, että 
komissio on määrittänyt 14 ekosysteemiä, 
ja myös siihen osallistavaan 
lähestymistapaan, jossa kootaan yhteen 
kaikki arvoketjun toimijat, jotta voidaan 
edistää Euroopan johtajuutta strategisilla 
aloilla ja sen kilpailukykyä 
maailmanlaajuisella tasolla; korostaa 
tarvetta varmistaa, että pk-yritykset 
menestyvät kussakin ekosysteemissä;

Or. en

Tarkistus 189
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
4 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 c. Suhtautuu myönteisesti 
tehostettuun InvestEU-ohjelmaan ja sen 
strategisia investointeja koskevaan uuteen 
ikkunaan, jonka olisi oltava keskeisessä 
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asemassa EU:n strategisen 
riippumattomuuden palauttamisen 
ensimmäisessä vaiheessa;

Or. en

Tarkistus 190
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamat 
taloudelliset järjestelmät, joilla autetaan 
pk-yrityksiä ja yhtiöitä selviytymään 
lyhytaikaisesta käteispulasta, ovat 
hyödyllisiä, mutta ne lisäävät näiden 
yritysten velkaantuneisuutta; kehottaa 
siksi komissiota tässä yhteydessä 
helpottamaan elpymistä verojärjestelmillä, 
joissa asetetaan oma pääoma velan edelle 
ja avustukset lainojen ja/tai takausten 
edelle;

5. katsoo, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamat 
taloudelliset järjestelmät, joilla autetaan 
pk-yrityksiä ja yhtiöitä selviytymään 
lyhytaikaisesta käteispulasta, ovat 
hyödyllisiä

Or. en

Tarkistus 191
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamat 
taloudelliset järjestelmät, joilla autetaan 
pk-yrityksiä ja yhtiöitä selviytymään 
lyhytaikaisesta käteispulasta, ovat 
hyödyllisiä, mutta ne lisäävät näiden 
yritysten velkaantuneisuutta; kehottaa siksi 

5. katsoo, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamat 
taloudelliset järjestelmät, joilla autetaan 
pk-yrityksiä ja yhtiöitä selviytymään 
lyhytaikaisesta käteispulasta, ovat 
hyödyllisiä, mutta ne lisäävät näiden 
yritysten velkaantuneisuutta; kehottaa siksi 
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komissiota tässä yhteydessä helpottamaan 
elpymistä verojärjestelmillä, joissa 
asetetaan oma pääoma velan edelle ja 
avustukset lainojen ja/tai takausten edelle;

komissiota tässä yhteydessä helpottamaan 
elpymistä verojärjestelmillä, joissa 
asetetaan avustukset lainojen ja/tai 
takausten edelle;

Or. fr

Tarkistus 192
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamat 
taloudelliset järjestelmät, joilla autetaan 
pk-yrityksiä ja yhtiöitä selviytymään 
lyhytaikaisesta käteispulasta, ovat 
hyödyllisiä, mutta ne lisäävät näiden 
yritysten velkaantuneisuutta; kehottaa siksi 
komissiota tässä yhteydessä helpottamaan 
elpymistä verojärjestelmillä, joissa 
asetetaan oma pääoma velan edelle ja 
avustukset lainojen ja/tai takausten edelle;

5. katsoo, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamat 
taloudelliset järjestelmät, joilla autetaan 
pk-yrityksiä ja yhtiöitä selviytymään 
lyhytaikaisesta käteispulasta, ovat 
hyödyllisiä, mutta ne lisäävät näiden 
yritysten velkaantuneisuutta ja heikentävät 
niiden taloutta; kehottaa siksi komissiota 
tässä yhteydessä helpottamaan elpymistä 
verojärjestelmillä, joissa asetetaan oma 
pääoma velan edelle ja avustukset lainojen 
ja/tai takausten edelle;

Or. en

Tarkistus 193
Gianna Gancia

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamat 
taloudelliset järjestelmät, joilla autetaan 
pk-yrityksiä ja yhtiöitä selviytymään 
lyhytaikaisesta käteispulasta, ovat 
hyödyllisiä, mutta ne lisäävät näiden 

5. katsoo, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamat 
taloudelliset järjestelmät, joilla autetaan 
pk-yrityksiä ja yhtiöitä selviytymään 
lyhytaikaisesta käteispulasta, ovat 
hyödyllisiä, mutta ne lisäävät näiden 
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yritysten velkaantuneisuutta; kehottaa siksi 
komissiota tässä yhteydessä helpottamaan 
elpymistä verojärjestelmillä, joissa 
asetetaan oma pääoma velan edelle ja 
avustukset lainojen ja/tai takausten edelle;

yritysten velkaantuneisuutta; kehottaa siksi 
komissiota tässä yhteydessä helpottamaan 
elpymistä verojärjestelmillä, joissa 
asetetaan oma pääoma velan edelle ja 
yhtenäinen avustusjärjestelmä lainojen 
ja/tai takausten edelle;

Or. it

Tarkistus 194
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamat 
taloudelliset järjestelmät, joilla autetaan 
pk-yrityksiä ja yhtiöitä selviytymään 
lyhytaikaisesta käteispulasta, ovat 
hyödyllisiä, mutta ne lisäävät näiden 
yritysten velkaantuneisuutta; kehottaa siksi 
komissiota tässä yhteydessä helpottamaan 
elpymistä verojärjestelmillä, joissa 
asetetaan oma pääoma velan edelle ja 
avustukset lainojen ja/tai takausten edelle;

5. katsoo, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamat 
taloudelliset järjestelmät, joilla autetaan 
pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä ja yhtiöitä 
selviytymään lyhytaikaisesta käteispulasta, 
ovat hyödyllisiä, mutta ne lisäävät näiden 
yritysten velkaantuneisuutta; kehottaa siksi 
komissiota tässä yhteydessä helpottamaan 
elpymistä verojärjestelmillä, joissa 
asetetaan oma pääoma velan edelle ja 
avustukset lainojen ja/tai takausten edelle;

Or. en

Tarkistus 195
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamat 
taloudelliset järjestelmät, joilla autetaan 
pk-yrityksiä ja yhtiöitä selviytymään 
lyhytaikaisesta käteispulasta, ovat 

5. katsoo, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamat 
taloudelliset järjestelmät, joilla autetaan 
pk-yrityksiä ja yhtiöitä selviytymään 
lyhytaikaisesta käteispulasta, ovat 
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hyödyllisiä, mutta ne lisäävät näiden 
yritysten velkaantuneisuutta; kehottaa siksi 
komissiota tässä yhteydessä helpottamaan 
elpymistä verojärjestelmillä, joissa 
asetetaan oma pääoma velan edelle ja 
avustukset lainojen ja/tai takausten edelle;

hyödyllisiä, mutta ne lisäävät näiden 
yritysten velkaantuneisuutta; kehottaa siksi 
komissiota tässä yhteydessä helpottamaan 
elpymistä ehdotuksilla, joissa asetetaan 
oma pääoma velan edelle ja avustukset 
lainojen ja/tai takausten edelle;

Or. en

Tarkistus 196
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas 
Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamat 
taloudelliset järjestelmät, joilla autetaan 
pk-yrityksiä ja yhtiöitä selviytymään 
lyhytaikaisesta käteispulasta, ovat 
hyödyllisiä, mutta ne lisäävät näiden 
yritysten velkaantuneisuutta; kehottaa siksi 
komissiota tässä yhteydessä helpottamaan 
elpymistä verojärjestelmillä, joissa 
asetetaan oma pääoma velan edelle ja 
avustukset lainojen ja/tai takausten 
edelle;

5. katsoo, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamat 
taloudelliset järjestelmät, joilla autetaan 
pk-yrityksiä, startup-yrityksiä ja yhtiöitä 
selviytymään lyhytaikaisesta käteispulasta, 
ovat hyödyllisiä, mutta ne saattavat 
joissain tapauksissa lisätä näiden yritysten 
velkaantuneisuutta; kehottaa siksi 
komissiota tässä yhteydessä helpottamaan 
elpymistä suunniteltujen toimenpiteiden 
lisäksi sääntelyä helpottamalla;

Or. en

Tarkistus 197
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. Korostaa, että tietyt ominaisuudet 
tekevät siirtymisestä kasvihuonekaasujen 
osalta nettopäästöttömään talouteen 
erityisen sopivan sellaisille 
elvytystoimenpiteille, joilla pyritään 
lisäämään nopeasti kuluttajien kysyntää 
ja työllisyyttä; korostaa, että on saatu 
näyttöä siitä, että vihreät kestävät 
hankkeet luovat enemmän työpaikkoja, 
tuottavat suurempia lyhyen aikavälin 
voittoja sijoitettua euroa kohti ja johtavat 
suurempiin pitkän aikavälin 
kustannussäästöihin perinteiseen 
finanssipoliittiseen elvytykseen 
verrattuna, koska niitä voidaan nopeasti 
laajentaa teknologian helpon 
saatavuuden ansiosta (esimerkiksi 
uusiutuvat energialähteet), niillä on 
taipumus ottaa pk-yritykset mukaan ja 
edistää paikallisia talouksia vahvojen 
työllisyysvaikutusten kautta, jolloin ne 
lisäävät nopeasti kuluttajien käytettävissä 
olevia tuloja (esimerkiksi 
energiatehokkuus) ja ne ovat vähemmän 
alttiita ulkoisille häiriöille ja näin ollen 
edistävät kestokykyisempää sosiaalista ja 
taloudellista elpymistä; painottaa, että 
”vihreä” on määriteltävä EU:n 
kestävyysluokituksen mukaisesti, samalla 
kun kaiken rahoituksen pitäisi olla 
Pariisin sopimuksen periaatteiden ja 1,5 
asteen lämpötilatavoitteen mukaista ja 
varmistaa, ettei ympäristö- tai sosiaalisille 
tavoitteille aiheudu merkittävää haittaa.

Or. en

Tarkistus 198
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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5 a. Uusi johdanto-osan kappale 
Katsoo, että EU:n elpymisen olisi 
edistettävä kestokykyisempää, 
kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa 
Eurooppaa; Kannustaa komissiota 
ottamaan käyttöön riskinarviointitoimia ja 
tukemaan pk-yritysten investointeja, joilla 
pyritään parantamaan yritysten kykyä 
selviytyä ennakoimattomista tapahtumista 
ja kohtaamaan ja hallitsemaan 
mahdollisia tulevia kriisejä, mikä luo 
kestokykyisempiä yrityksiä ja varmistaa 
liiketoiminnan jatkuvuuden;

Or. en

Tarkistus 199
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Romana Jerković

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. Korostaa lisäksi, että 
kriisitilanteen, kuten covid-19:n, jälkeen 
annettavaa hätäapua olisi tarjottava vain 
yrityksille, jotka noudattavat sovellettavia 
työehtosopimuksia, ja yrityksille, jotka 
eivät osta takaisin osakkeita, maksa 
osinkoja osakkeenomistajille ja maksa 
bonuksia johtajille ja joita ei ole 
rekisteröity veroparatiiseihin;

Or. en

Tarkistus 200
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss
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Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. Korostaa elpymissuunnitelman, 
ilmasto- ja digitaalitavoitteiden sekä 
tehokkaan teollisuusstrategian välisen 
dynamiikan ymmärtämisen merkitystä;

Or. en

Tarkistus 201
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. Korostaa elpymissuunnitelman, 
ilmasto- ja digitaalitavoitteiden sekä 
tehokkaan teollisuusstrategian välisen 
dynamiikan ymmärtämisen merkitystä.

Or. en

Tarkistus 202
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian 
Euroopan teollisuuden 
uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 

6. kehottaa komissiota laatimaan 
strategian Euroopan teollisuudenalojen 
uudelleensuuntaamiseksi ja siirtämiseksi 
takaisin niiden strategisen merkityksen 
perusteella ja ottaen huomioon 
toimitusketjujen lyhentämisen ja 
monipuolistamisen sekä tarpeettomien 
kasvihuonekaasupäästöjen välttämisen 
ilmastoneutraaliusnäkökulman; kehottaa 
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valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

lisäksi komissiota omaksumaan 
vahvemman kannan valtio-omisteisten 
yritysten ja valtiollisten rahastojen 
aggressiivisiin hankintoihin sekä 
epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun, joka johtuu esimerkiksi 
työnormien ja terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten laiminlyönnistä 
tai kolmansien maiden perusteettomasta 
valtiontuesta tuotantokustannusten 
alentamiseksi Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden, kestävän kehityksen 
tavoitteiden tai covid-19-kriisin 
vaikutusten lieventämispyrkimysten 
vastaisesti; katsoo, että unionin olisi tässä 
yhteydessä pantava täytäntöön kaupan 
suojakeinojen väliaikainen järjestelmä; 
kannattaa vahvistettua sääntöihin 
perustuvaa monenvälistä 
kauppajärjestelmää, joka on 
yhdenmukaistettava maailmanlaajuisiin 
pyrkimyksiin pysäyttää ilmastonmuutos ja 
luonnon monimuotoisuuden 
väheneminen sekä estää vahvoja 
kansainvälisiä toimijoita käyttämästä 
väärin markkinavoimaansa; kehottaa 
komissiota jatkamaan vihreän kehityksen 
ohjelmaan liittyvää diplomatiaa koskevaa 
toimintasuunnitelmaansa;

Or. en

Tarkistus 203
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian 
Euroopan teollisuuden 

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian 
teollisuuden houkuttelemiseksi 
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uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

Eurooppaan, Euroopan teollisuuden 
takaisinsiirtämisen ja monipuolistamisen 
lisäämiseksi ja edistämiseksi uusiutuvan 
energiantuotannon ja lääkealan 
kaltaisillastrategisilla aloilla, jotka eivät jo 
ole kestokykyisiä; painottaa Euroopan 
teollisuudenalojen merkitystä 
kohtuullisen elintason varmistamisessa 
kansalaisilleen sekä kasvun ja elpymisen 
saavuttamisessa; toteaa samalla, että 
eurooppalaiset yritykset ovat syvästi 
integroituneet maailmanlaajuisiin 
arvoketjuihin ja että jatkuva pääsy 
maailmanlaajuisiin arvoketjuihin on 
ratkaisevan tärkeää Euroopan 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta; 
kehottaa lisäksi komissiota tässä 
yhteydessä puolustamaan avointa ja 
sääntöihin perustuvaa rajatylittävää 
kauppaa ja parantamaan eurooppalaisten 
yritysten pääsyä kansainvälisille 
markkinoille ottaen samalla johtavan 
aseman digitaalisen kaupan edistämisessä 
maailmanlaajuisesti; ja omaksumaan 
vahvemman kannan epäreiluun 
maailmanlaajuiseen kilpailuun ja valtio-
omisteisten yritysten ja valtiollisten 
rahastojen aggressiivisiin hankintoihin; 
katsoo, että unionin olisi tässä yhteydessä 
vahvistettava olemassa olevaa kaupan 
suojakeinojen järjestelmää; ja käyttää 
tarvittaessa kilpailupolitiikan välineitä 
kolmansien maiden yrityksiin; kehottaa 
siksi komissiota ehdottamaan välittömästi 
kolmansien maiden valtio-omisteisten 
yritysten ja hallitukseen sidoksissa olevien 
yhtiöiden eurooppalaisiin yrityksiin 
kohdistuvien ulkomaisten yritysostojen 
väliaikaista kieltoa strategisilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 204
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
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6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian 
Euroopan teollisuuden 
uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian 
teollisuuden houkuttelemiseksi 
Eurooppaan ja teollisuustuotannon 
lisäämiseksi ja siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kannustaa tässä 
yhteydessä käyttämään kannustimia, 
esimerkiksi vaatimaan enemmän 
paikallisen tuotannon (EU/ETA) 
ostamista aloilta, jotka saavat tilapäistä 
tukea, ja ottamaan käyttöön uudet 
rahoituksen saamista koskevat ehdot; 
kehottaa lisäksi komissiota arvioimaan, 
onko mahdollista perustaa strategisia 
varastoja tiettyjä kriittisiä tuotteita varten 
ja omaksumaan vahvemman kannan 
epäreiluun maailmanlaajuiseen kilpailuun 
ja valtioiden ja valtiollisten rahastojen 
suoraan tai välillisesti tukemiin 
aggressiivisiin hankintoihin; katsoo, että 
unionin olisi tässä yhteydessä pantava 
täytäntöön kaupan suojakeinojen 
väliaikainen järjestelmä ja pohdittava 
samalla pidemmällä aikavälillä 
markkinoille pääsyn vastavuoroisuutta ja 
vahvistettava viipymättä EU:n 
ulkomaisten investointien 
seurantakehystä; suhtautuu myönteisesti 
komission valkoiseen kirjaan ulkomaisista 
tuista;

Or. en

Tarkistus 205
Nicola Danti, Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
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teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; kehottaa tässä yhteydessä 
vahvistamaan merkittävästi asetusta 
654/2014 (täytäntöönpanoasetus) ja 
hyväksymään sen nopeasti ja painottaa, 
että tämä on tärkeä väline unionin etujen 
suojelemiseksi, kun kolmannet maat 
toteuttavat laittomia toimenpiteitä, jotka 
vaikuttavat kielteisesti yrityksiimme; 
Suhtautuu myönteisesti valkoiseen 
kirjaan tukia koskevien 
toimintaedellytysten tasoittamisesta ja 
kehottaa komissiota esittämään 
asianmukaisia ehdotuksia oikeudellisista 
välineistä sisämarkkinoilla, myös 
julkisissa hankintamenettelyissä, 
aiheutuvien vääristymävaikutusten 
käsittelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 206
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian 
Euroopan teollisuuden 
uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian EU:n 
yritysten älykkään palauttamisen 
edistämiseksi strategisilla aloilla, jotta 
voidaan vähentää strategisten 
toimitusketjujen ja infrastruktuurien 
riippuvuutta ja haavoittuvuuksia; katsoo, 
että tällainen palauttaminen voi tarjota 
mahdollisuuden EU:n syrjäisimmille ja 
vähemmän teollistuneille alueille; pyytää 
tässä yhteydessä komissiota perustamaan 
yhteisen vararahaston kriittisille ja 
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kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

strategisille tuotteille ja omaksumaan 
vahvemman kannan epäreiluun 
maailmanlaajuiseen kilpailuun ja valtio-
omisteisten yritysten ja valtiollisten 
rahastojen aggressiivisiin hankintoihin; 
katsoo, että unionin olisi tässä yhteydessä 
pantava täytäntöön kaupan suojakeinojen 
väliaikainen järjestelmä;

Or. en

Tarkistus 207
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian 
Euroopan teollisuuden 
uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan konkreettisia 
toimenpiteitä Euroopan teollisuuden 
uudelleensuuntaamisen tukemiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; kehottaa neuvostoa 
jatkamaan edelleen neuvotteluja 
kansainvälisten julkisten hankintojen 
välineestä (IPI), jossa säädetään 
vastavuoroisuudesta ja keskinäisistä 
normeista; katsoo, että unionin olisi 
käytettävä vakuuttavammin kaupan 
suojakeinoja torjuakseen 
järjestelmällisesti epäreiluja polkumyynti- 
ja tukikäytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 208
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
keskeisillä ja strategisilla aloilla; kehottaa 
lisäksi komissiota omaksumaan 
vahvemman kannan epäreiluun 
maailmanlaajuiseen kilpailuun ja valtio-
omisteisten yritysten ja valtiollisten 
rahastojen aggressiivisiin hankintoihin; 
katsoo, että unionin olisi tässä yhteydessä 
pantava täytäntöön kaupan suojakeinojen 
väliaikainen järjestelmä korottamalla 
Euroopan tuotannon edistämiseksi 
keskeisiksi katsottujen tuotteiden tulleja 
sekä edistämällä muita mahdollisia 
keinoja kuin perinteisiä välineitä 
teollisuuden tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 209
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla, mikä mahdollistaa 
symbioosin kehittämisen alojen välillä 
tehokkaan EU:n kiertotalouden 
aikaansaamiseksi; sallimaan, että 
siirtymät tapahtuisivat laajemmin ja 
varmistamaan, että resurssien käyttö olisi 
tehokkaampaa ja että käyttöä 
vähennettäisiin yleisesti. Kehottaa lisäksi 
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järjestelmä; komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

Or. en

Tarkistus 210
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa tulevaisuudessa 
strategisten tuotteiden, kuten 
lääkinnällisten laitteiden ja 
terveydenhuollon laitteiden, riittävä ja 
jatkuva tuotanto EU:ssa kriisitilanteissa; 
kehottaa lisäksi komissiota omaksumaan 
vahvemman kannan epäreiluun 
maailmanlaajuiseen kilpailuun ja valtio-
omisteisten yritysten ja valtiollisten 
rahastojen aggressiivisiin hankintoihin; 
katsoo, että unionin olisi tässä yhteydessä 
pantava täytäntöön kaupan suojakeinojen 
väliaikainen järjestelmä;

Or. en

Tarkistus 211
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla, mukaan lukien 
lopputuotteet ja muut kuin lopputuotteet; 
Painottaa, että teollinen riippuvuus 
kolmansista maista jättää Euroopan 
unionin heikkoon asemaan kohdatessa 
odottamattomia tilanteita; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

Or. en

Tarkistus 212
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtioiden suoraan tai 
välillisesti tukemien yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä sekä tarkasteltava pidemmällä 
aikavälillä markkinoille pääsyn 
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vastavuoroisuutta;

Or. fr

Tarkistus 213
Izaskun Bilbao Barandica

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä antaakseen ne käyttöön 
strategisille aloille, koska luonteensa 
vuoksi niihin ei voida soveltaa WTO:n 
polkumyynnin vastaisia sääntöjä ja 
välineitä;

Or. es

Tarkistus 214
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon takaamiseksi 
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strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten 
ja valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

strategisilla aloilla, kuten lääkkeissä ja 
lääkinnällisissä laitteissa, myös julkisen 
sektorin hankkeilla

Or. en

Tarkistus 215
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden vahvistamiseksi Euroopassa 
ja maailmanlaajuisesti ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla, jotka eivät jo ole 
kestokykyisiä tai maailmanlaajuisia 
johtajia, WTO:n vaatimusten mukaisella 
tavalla; kehottaa lisäksi komissiota 
omaksumaan vahvemman kannan 
epäreiluun maailmanlaajuiseen kilpailuun 
ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

Or. en

Tarkistus 216
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä myös tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi 
Euroopan sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 217
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi, 
strategisten eurooppalaisten 
markkinoiden ja arvoketjujen 
vahvistamiseksi ja teollisuustuotannon 
siirtämiseksi takaisin strategisilla aloilla 
EU:ssa; kehottaa lisäksi komissiota 
omaksumaan vahvemman kannan 
epäreiluun maailmanlaajuiseen kilpailuun 
ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
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järjestelmä;

Or. en

Tarkistus 218
Gianna Gancia

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin, edellyttäen ettei vapaiden 
markkinoiden periaatteita vahingoiteta; 
katsoo, että unionin olisi tässä yhteydessä 
pantava täytäntöön kaupan suojakeinojen 
väliaikainen järjestelmä;

Or. it

Tarkistus 219
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon ja keskeisten 
arvoketjujen siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
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kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

Or. en

Tarkistus 220
Gianna Gancia

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
teollisuustuotannon siirtämiseksi takaisin 
strategisilla aloilla; kehottaa lisäksi 
komissiota omaksumaan vahvemman 
kannan epäreiluun maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
elpymissuunnitelmaan strategian Euroopan 
teollisuuden uudelleensuuntaamiseksi ja 
määrittämään, mitä aloja se pitää 
strategisina; kehottaa lisäksi komissiota 
omaksumaan vahvemman kannan 
epäreiluun maailmanlaajuiseen kilpailuun 
ja valtio-omisteisten yritysten ja 
valtiollisten rahastojen aggressiivisiin 
hankintoihin; katsoo, että unionin olisi 
tässä yhteydessä pantava täytäntöön 
kaupan suojakeinojen väliaikainen 
järjestelmä;

Or. it

Tarkistus 221
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Päätöslauselmaesitys
6 kohta – a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) Kehottaa komissiota ehdottamaan 



AM\1208889FI.docx 133/187 PE653.874v02-00

FI

asianmukaisia toimia sisämarkkinoiden 
vahvistamiseksi, koska ne voivat vahvistaa 
Euroopan teollisuutta. Korostaa lisäksi 
tarvetta puuttua mahdollisiin sosiaalisiin 
reaktioihin ja kehittää käsitteitä ja ideoita, 
joilla voidaan vastata kohtaamiimme 
haasteisiin, kuten katoaviin 
työpaikkoihin.

Or. en

Tarkistus 222
Łukasz Kohut

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. Korostaa, että Euroopan teollisuus 
toimii monimutkaisten, monitasoisten 
maailmanlaajuisten toimitusketjujen 
puitteissa, joiden asianmukainen toiminta 
edellyttää ennakoitavaa, tehokasta ja 
oikeudenmukaista kauppaympäristöä; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Euroopan strategisen riippumattomuuden 
tavoittelu edistää tätä kansainvälistä 
kauppaympäristöä;

Or. en

Tarkistus 223
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. Kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota harkitsemaan sellaisen 
yhteistyöekosysteemin luomista 
jäsenvaltioiden välille, jonka avulla 
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voidaan asettaa etusijalle kansalliset ja 
eurooppalaiset yritykset, jotka säilyttävät 
päätoimipaikkansa, tuotantonsa ja 
työpaikkansa unionin sisällä julkisten 
hankintojen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 224
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. Painottaa, että unionin on tärkeää 
ylläpitää lääkkeiden ja lääkinnällisten 
laitteiden turvattua tarjontaa; muistuttaa, 
että 76,6 prosenttia patenttivalmisteiden 
vaikuttavista farmaseuttisista aineista on 
jo peräisin Euroopasta, kun taas 11.9 
prosenttia on peräisin Yhdysvalloista ja 
vain 9 prosenttia Aasiasta (mukaan lukien 
Japani ja Etelä-Korea).

Or. en

Tarkistus 225
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. Korostaa, että Euroopan 
kilpailukyky määräytyy ensisijaisesti 
EU:n yleisen liiketoimintailmapiirin 
mukaan, ja kehottaa siksi jatkamaan työtä 
pk-yritysten ja strategisten 
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teollisuudenalojen 
liiketoimintaympäristön vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 226
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. Kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään yrittäjyyttä 
koulutusohjelmissaan sekä toimenpiteitä, 
joilla kannustetaan luovuuteen ja 
innovointiin, joita tarvitaan nykyiseen 
epävarmaan tilanteeseen vastaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 227
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. Pyytää komissiota harkitsemaan 
sellaisten keinojen ehdottamista, joilla 
voidaan varmistaa , että 
toimitusketjuverkostosta tehdään 
kestokykyisempi, ja laatimaan 
suunnitelman lääkepulasta aiheutuvan 
riskin lieventämiseksi ja toimitusketjujen 
heikkouksien ja niille aiheutuvien riskien 
hallitsemiseksi kriittisten lääkkeiden 
osalta;
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Or. en

Tarkistus 228
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. Kehottaa komissiota säilyttämään 
elinvoimaisen tutkimukseen perustuvan 
lääketeollisuuden EU:ssa, ottaen 
huomioon, että EU on edelleen selvästi 
johtoasemassa oleva patenttilääkkeiden 
vaikuttavien farmaseuttisten aineiden 
valmistusalue.

Or. en

Tarkistus 229
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista; 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa 
koskevan asetuksen täytäntöönpanoa ja 
tarjoamaan siihen tarvittavaa apua, jotta 
voidaan suojata tärkeät toimialat, 
infrastruktuurit, keskeiset mahdollistavat 
teknologiat ja kaikki muut voimavarat 
turvallisuuden ja kyberturvallisuuden 
vuoksi sekä turvaamaan kilpailukyvyn 
Euroopan sisämarkkinoilla; suhtautuu 
myönteisesti valkoiseen kirjaan 
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ulkomaisten tukien toimintaedellytysten 
tasoittamisesta ja kehottaa komissiota 
esittämään lainsäädäntöehdotuksen, jotta 
voidaan estää hallitustensa voimakkaasti 
tukemien kolmansien maiden yritysten 
vihamieliset yritysostot ja puuttua 
sisämarkkinoilla aiheutuviin 
vääristymävaikutuksiin; pyytää asetuksen 
654/2014 (täytäntöönpanoasetus) nopeaa 
hyväksymistä

Or. en

Tarkistus 230
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi investoitava 
tutkimukseen ja innovaatioon sekä 
digitalisaatio- että vihreissä hankkeissa, 
mukaan lukien mutta ei rajoittuen 
yhteenliitettyihin liikenne-, energia-, 
digitaali- ja vesi-
infrastruktuuriverkkoihin, sekä suojeltava 
strategisia alojaan vahvistamalla 
toimenpiteitä, joilla pyritään 
havaitsemaan ja lopulta estetään sellaiset 
strategisilla aloilla tapahtuvat yritysostot 
ja suorat ulkomaiset investoinnit, jotka 
voisivat lisätä sen riippuvuutta 
liittolaisiinsa kuulumattomista 
ulkomaisista toimijoista ja sellaisista 
kilpailevista järjestelmistä, joissa valtiolla 
on merkittävä vaikutus markkinoihin; 
markkinoita vääristävän käyttäytymisen, 
kuten protektionismin ja valikoivan ja 
syrjivän hyödyn vähentämiseksi 
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sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 231
Salvatore De Meo

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi investoitava 
tutkimukseen ja innovaatioon sekä 
digitalisaatio- että vihreissä hankkeissa, 
mukaan lukien mutta ei rajoittuen 
yhteenliitettyihin liikenne-, energia-, 
digitaali- ja vesi-
infrastruktuuriverkkoihin, sekä suojeltava 
strategisia alojaan vahvistamalla 
toimenpiteitä, joilla pyritään 
havaitsemaan ja lopulta estetään sellaiset 
strategisilla aloilla tapahtuvat yritysostot 
ja suorat ulkomaiset investoinnit, jotka 
voisivat lisätä sen riippuvuutta 
liittolaisiinsa kuulumattomista 
ulkomaisista toimijoista ja sellaisista 
kilpailevista järjestelmistä, joissa valtiolla 
on merkittävä vaikutus markkinoihin; 
markkinoita vääristävän käyttäytymisen, 
kuten protektionismin ja valikoivan ja 
syrjivän hyödyn vähentämiseksi 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 232
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista; 
suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti 
ulkomaisten tukien välinettä koskevan 
valkoisen kirjan esittelyyn ja kehottaa 
komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen mahdollisimman 
pian;

Or. en

Tarkistus 233
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana ja myöhemmin unionin 
olisi suojeltava paremmin markkinoitaan 
strategisilla aloilla erityisesti rajoittamalla 
pääsyä joihinkin julkisiin hankintoihin, 
ottamalla käyttöön eurooppalainen 
etuuskohtelu ja eurooppalaiset 
sertifikaatit määritellyille strategisille 
aloille ja estettävä sellaiset yritysostot ja 
suorat ulkomaiset investoinnit, jotka 
voisivat lisätä sen riippuvuutta 
ulkovalloista;

Or. en

Tarkistus 234
Nicola Danti, Katalin Cseh

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista; 
suhtautuu myönteisesti ulkomaisten 
suorien sijoitusten seuraamisen 
eurooppalaista kehystä koskeviin 
suuntaviivoihin ja kehottaa komissiota 
vahvistamaan sitä viipymättä;

Or. en

Tarkistus 235
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan ja yrityksiään strategisilla 
aloilla ja estettävä yritysostot ja suorat ja 
välilliset ulkomaiset investoinnit, jotta 
eurooppalaiset työpaikat ja tietotaito 
voidaan säilyttää kullakin erityisellä 
alueella ja välttää sen riippuvuuden 
lisääntyminen ulkovalloista;

Or. en

Tarkistus 236
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

7. korostaa, että tässä kriittisessä 
vaiheessa unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista; 
energia- ja materiaalitehokkuuden 
edistämisen ohella, jotta voidaan 
vähentää riippuvuutta tuonnista ja 
parantaa kykyä selviytyä 
maailmanlaajuisista kriiseistä;

Or. en

Tarkistus 237
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan ja arvoketjujaan 
strategisilla aloilla Euroopan strategisen 
riippumattomuuden, 
ilmastoneutraaliuden ja digitalisaation 
saavuttamiseksi ja estettävä sellaiset 
yritysostot ja suorat ulkomaiset 
investoinnit, jotka voisivat lisätä sen 
riippuvuutta ulkovalloista;

Or. en

Tarkistus 238
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista; siksi 
on elintärkeää luoda Euroopan unionille 
keskeisten strategisten tuotteiden 
vähimmäisvarasto.

Or. en

Tarkistus 239
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

7. korostaa, että kun yhä useammat 
markkinat keskittyvät harvojen 
toimijoiden ympärille, asiakkaille koituvat 
hyödyt, innovaatio ja tehokkuus voivat 
heikentyä; kehottaa jatkuvaan kilpailun 
seurantaan ja valvontaan investointeja 
edistävien, toimivien, dynaamisten ja 
avoimien markkinoiden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 240
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla, kuten 
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estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

lääkinnälliset laitteet, kyberturvallisuus 
sekä nikkelin ja teräksen tuotanto, ja 
estettävä tarvittaessa sellaiset yritysostot ja 
suorat ulkomaiset investoinnit, jotka 
voisivat lisätä sen riippuvuutta 
ulkovalloista;

Or. en

Tarkistus 241
Marek Paweł Balt

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla, 
erityisesti strategisten metallien kuten 
alumiinin ja teräksen osalta, ja estettävä 
sellaiset yritysostot ja suorat ulkomaiset 
investoinnit, jotka voisivat lisätä sen 
riippuvuutta ulkovalloista;

Or. en

Tarkistus 242
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava ja 
laajennettava julkisten hankkeiden ja 
investointien asemaa erityisesti sellaisilla 
strategisilla aloilla, joita pidetään liian 
tärkeinä jätettäväksi markkinoille;

Or. en
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Tarkistus 243
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla ja 
estettävä sellaiset yritysostot ja suorat 
ulkomaiset investoinnit, jotka voisivat 
lisätä sen riippuvuutta ulkovalloista;

7. korostaa, että tämän kriittisen 
vaiheen aikana unionin olisi suojeltava 
markkinoitaan strategisilla aloilla 
estämällä sellaiset vihamieliset yritysostot 
ja suorat ulkomaiset investoinnit, jotka 
voisivat lisätä sen riippuvuutta 
ulkovalloista;

Or. fr

Tarkistus 244
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. Korostaa, että ensisijaisina 
välineinä Euroopan asianmukaisen 
puolustamisen varmistamiseksi 
kolmansien maiden epäreilua kilpailua 
vastaan olisi oltava olemassa olevien 
kauppasopimusten, kaupan suojatoimien 
ja ulkomaisten suorien sijoitusten 
seurannan täytäntöönpano; Suhtautuu 
tässä yhteydessä myönteisesti 
sisämarkkinoiden tasapuoliset 
toimintaedellytykset varmistavan 
ulkomaisten tukien välinettä koskevan 
komission valkoisen kirjan julkaisuun; 
painottaa, että nämä neljä välinettä voivat 
olla tehokkaita, eivätkä ne myöskään 
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vääristä sisämarkkinoita ja kilpailua 
EU:ssa ja että niitä olisi näin ollen 
pidettävä parempana lähtökohtana kuin 
muita menetelmiä kolmansien maiden 
epäreiluun kilpailuun puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 245
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. Tunnustaa unionin 
kilpailupolitiikan merkityksen EU:n 
kilpailukyvyn keskeisenä edistäjänä; 
kehottaa tarkistamaan markkinoiden 
määritelmää, jotta sääntöjä voidaan 
soveltaa realistisemmin ja 
dynaamisemmin; korostaa lisäksi tarvetta 
varmistaa riittävä nopeus, avoimuus ja 
oikeasuhteisuus EU:n 
kilpailumenettelyjen, erityisesti EU:n 
sulautumien valvonnan, hallinnollisessa 
ja menettelyllisessä kehyksessä; korostaa 
tehokkaan lieventämispolitiikan 
merkitystä kilpailuoikeudellisten 
rikkomusten osalta.

Or. en

Tarkistus 246
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. Kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita säilyttämään vahvan 
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tutkimukseen perustuvan 
lääketeollisuuden EU:n alueella ja 
käsittelemään seuraavissa lääke- ja 
teollisuusstrategioissaan toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan, että Eurooppa 
”säilyttää asemansa innovoijana ja 
maailman johtavana toimijana”, kuten 
komission puheenjohtaja von der Leyen 
linjasi terveysasioista vastaavalle 
komission jäsenelle Stella Kyriakidesille 
osoittamassaan toimeksiantokirjeessä;

Or. en

Tarkistus 247
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. Kehottaa uudistamaan nopeasti 
EU:n kilpailupolitiikkaa, jotta voidaan 
luoda eurooppalaisia johtajia 
maailmanmarkkinoille; pitää 
kiireellisenä, että unioni tarkastelee 
uudelleen merkityksellisten markkinoiden 
määritelmäänsä, jota on analysoitava 
maailmanlaajuisesti, jotta se ei enää 
muodosta estettä teollisuutemme 
maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle;

Or. en

Tarkistus 248
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. Painottaa, että tasapuolisten 
toimintaedellytysten, 
elintarvikeomavaraisuuden ja kestävien 
käytäntöjen säilyttämiseksi EU:n on 
varmistettava, että herkkiä ja keskeisiä 
aloja ei käytetä pelinappuloina tulevia 
kauppasopimuksia koskevissa 
neuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 249
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. Korostaa, että Euroopan 
teollisuuden johtajuutta keskeisillä aloilla 
olisi ylläpidettävä ja kehitettävä erityisesti 
niiden alojen osalta, jotka osoittautuivat 
elintärkeiksi covid-19-pandemian aikana, 
kuten terveydenhoito- ja elintarvikeala.

Or. en

Tarkistus 250
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 8. Suhtautuu myönteisesti 
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elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten 
nousua, jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

pyrkimykseen luoda 
edelläkävijämarkkinoita puhtaan 
teknologian alalla ja katsoo, että 
teollisuuden elpymissuunnitelman olisi 
vahvistettava strategista 
riippumattomuuttamme heikentämättä 
luottamusta markkinoiden avoimuuteen 
ja markkinoille pääsyyn sekä 
valinnanvapautta lisäämällä teknologista 
kapasiteettia, monipuolistamalla 
globaaleja arvoketjuja ja yrittäjähenkeä ja 
luomalla eurooppalaiselle liiketoiminnalle 
ja teollisuushankkeille uusi 
kunnianhimoinen, luova ja innovatiivinen 
ympäristö, jossa niitä voidaan luoda ja 
jossa ne voivat kasvaa; katsoo, että 
tutkimuksen ja innovoinnin rahoitus on 
olennaisen tärkeä innovatiivisten 
teollisuushankkeiden ja digitaalisten 
valmiuksien perustana, ja katsoo, että 
tämän olisi oltava tiiviissä yhteydessä 
Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden 
hankkeiden (IPCEI) suuntaviivojen 
meneillään olevaan komission analyysiin, 
jotta voidaan kannustaa strategisilla 
teollisuudenaloilla, mukaan lukien 
energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla, 
sellaisten eurooppalaisten johtavien 
yritysten ja/tai ekosysteemien 
nopeutumista, joita markkinat yksistään 
eivät voi tarjota ja jotka pystyvät 
kilpailemaan maailmanlaajuisesti luomatta 
kilpailun vääristymiä EU:ssa; kehottaa 
komissiota investoimaan hankkeisiin, 
jotka tuovat selkeää eurooppalaista 
näkyvyyttä; kehottaa komissiota 
nykyisessä kriisissä yksinkertaistamaan 
hallinnollisia prosesseja, laajentamaan 
kustannusten tukikelpoisuuden perusteita 
ja lisäämään rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 251
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip
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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti, ja helpottaa pk-
yritysten osallistumista tuleviin Euroopan 
yhteistä etua koskeviin tärkeisiin 
hankkeisiin; kehottaa komissiota 
harkitsemaan vuoden 2014 suuntaviivojen 
tarkistamista siten, että Euroopan 
yhteisten etujen mukaisten strategisten 
arvoketjujen sietokyky ja Euroopan 
suvereniteetti strategisilla aloilla 
sisällytetään Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden 
määrittämisen kriteereiksi; kehottaa 
erityisesti siihen, että terveysalan 
arvoketju jäsennetään nopeasti Euroopan 
yhteistä etua koskevaan tärkeään 
hankkeeseen, joka kattaa käynnissä 
olevien ja tulevien terveyskriisien 
torjumiseksi välttämättömät 
terveystuotteet (henkilönsuojaimet, 
lääkinnälliset laitteet, antibiootit, rokotteet 
jne.) sekä innovatiiviset terveystuotteet 
(bioteknologia, sähköinen 
terveydenhuolto);

Or. en

Tarkistus 252
Patrizia Toia
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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua 
ja vahvistaa hyvin jäsenneltyjä 
arvoketjuja sellaisilla strategisilla aloilla, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti; palauttaa tältä osin 
mieliin Euroopan yhteistä etua koskevia 
tärkeitä hankkeita käsittelevän strategisen 
foorumin suositukset kuudesta 
strategisesta arvoketjusta – yhteenliitetyt, 
puhtaat ja autonomiset ajoneuvot; 
vetyteknologiat ja -järjestelmät; älykäs 
terveydenhuolto; teollinen esineiden 
internet; vähähiilinen 
teollisuus; kyberturvallisuus – , jotka 
täydentävät jo määritettyjä akkujen, 
mikroelektroniikan ja suurteholaskennan 
strategisia arvoketjuja;

Or. en

Tarkistus 253
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 



AM\1208889FI.docx 151/187 PE653.874v02-00

FI

teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

teollisuushankkeita, jotka ovat täysin 
kasvihuonekaasujen 
nettopäästöttömyyden tavoitteen ja 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
mukaisia ja ovat tiiviissä yhteydessä 
Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden 
hankkeiden (IPCEI) suuntaviivojen 
meneillään olevaan tarkistamiseen, jotta 
voidaan kannustaa strategisilla 
teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan investointien 
priorisointiluettelon, jossa määritetään, 
millä teknologioilla voidaan edistää EU:n 
tavoitteiden saavuttamista ja joita on 
laajennettava ja mitkä teknologiat olisi 
suljettava pois, mukaan lukien erityisesti 
fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät 
teknologiat ja hankkeet;

Or. en

Tarkistus 254
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi tuettava 
kaikkein innovatiivisimpia, kestävimpiä ja 
kilpailukykyisimpiä aloja ja autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
huipputeknologisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita ja teollisia liittoumia, 
jotka ovat tiiviissä yhteydessä Euroopan 
yhteistä etua koskevien tärkeiden 
hankkeiden (IPCEI) suuntaviivojen 
meneillään olevaan tarkistamiseen, jotta 
voidaan varmistaa, että ne ovat unionin 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
mukaisia, ottaen erityisesti huomioon 
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EU:n kestävän rahoituksen 
luokitusjärjestelmä, ja että niiden 
täytäntöönpano on entistä avoimempaa 
niin, että yleisenä tavoitteena on edistää 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 255
François-Xavier Bellamy

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti; kehottaa komissiota 
harkitsemaan vuoden 2014 suuntaviivojen 
tarkistamista siten, että Euroopan 
yhteisten etujen mukaisten strategisten 
arvoketjujen sietokyky ja strateginen 
riippumattomuus strategisilla aloilla 
sisällytetään Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden 
määrittämisen kriteereiksi;

Or. en

Tarkistus 256
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
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Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, 
Massimiliano Smeriglio

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi tuettava 
kaikkein innovatiivisimpia ja 
kilpailukykyisimpiä aloja ja autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia, kestäviä 
ja innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat unionin 
poliittisten painopisteiden, kuten 
ilmastonmuutoksen torjunnan, mukaisia 
ja ovat tiiviissä yhteydessä Euroopan 
yhteistä etua koskevien tärkeiden 
hankkeiden (IPCEI) suuntaviivojen 
meneillään olevaan tarkistamiseen, jotta 
voidaan kannustaa strategisilla 
teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka ovat kestäviä, lisäävät Euroopan 
työllisyyttä ja pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 257
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
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koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti; painottaa tarvetta 
luoda yhteisille Euroopan yhteistä etua 
koskeville tärkeille hankkeille avoimet 
soveltamisedellytykset, jotka olisivat 
yhdenmukaisia kaikissa jäsenvaltioissa 
sen varmistamiseksi, että ne palvelevat 
koko EU:n etua;

Or. en

Tarkistus 258
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti; kehottaa komissiota 
jatkamaan arvoketjuja koskevaa työtä 
varmistamalla, että Euroopan yhteistä 
etua koskevia tärkeitä hankkeita 
käsittelevässä strategisessa foorumissa 
yksilöidyille kuudelle strategiselle 
arvoketjulle ehdotetuille toimille 
toteutetaan asianmukaisia jatkotoimia;

Or. en
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Tarkistus 259
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Nicola Beer

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti; korostaa, että 
Euroopan yhteistä etua koskevat tärkeät 
hankkeet ovat väline markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamiseksi ja että 
niitä olisi käytettävä varoen ja tiukkojen 
kriteerien perusteella, jotta ei vääristetä 
kilpailua sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 260
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
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yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti; katsoo, että fossiilista 
kaasua ei tulisi pitää siirtymäenergiana 
eikä sen siksi tulisi saada julkisia varoja;

Or. en

Tarkistus 261
Marc Botenga, Sira Rego
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten 
nousua, jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen

Or. en

Tarkistus 262
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti ja jotka edistävät 
ilmastoneutraalin, uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan 
energiajärjestelmän saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 263
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti; kehottaa komissiota 
investoimaan hankkeisiin, jotka tuovat 
selkeää eurooppalaista näkyvyyttä.

Or. en
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Tarkistus 264
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien merkittävien hankkeiden 
(MEPCI) suuntaviivojen meneillään 
olevaan tarkistamiseen, jotta voidaan 
kannustaa strategisilla teollisuudenaloilla 
sellaisten eurooppalaisten johtavien 
yritysten nousua, jotka pystyvät 
kilpailemaan maailmanlaajuisesti ja jotka 
edistävät ilmastoneutraalin, uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan 
energiajärjestelmän saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 265
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
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tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten nousua, 
jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti ja jotka edistävät 
ilmastoneutraaliuden ja digitaalisen 
johtajuuden saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 266
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
eurooppalaisten johtavien yritysten 
nousua, jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

8. katsoo, että teollisuuden 
elpymissuunnitelman olisi autettava 
luomaan uusia kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia eurooppalaisia 
teollisuushankkeita, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä Euroopan yhteistä etua 
koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) 
suuntaviivojen meneillään olevaan 
tarkistamiseen, jotta voidaan kannustaa 
strategisilla teollisuudenaloilla sellaisten 
parhaiden eurooppalaisten yritysten 
nousua, jotka pystyvät kilpailemaan 
maailmanlaajuisesti;

Or. fr

Tarkistus 267
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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8 a. Ilmaiseen huolensa 
energiaprojektien toteuttamisessa 
ilmenneistä viivästyksistä, jotka johtuvat 
toimitusketjujen häiriöistä ja 
investointivarojen siirtämisestä 
pandemian torjuntaan ja sen ankarimpien 
sosioekonomisten vaikutusten 
lieventämiseen liittyvien välittömien 
tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä voi 
vaikuttaa kielteisesti EU:n ilmasto- ja 
energiapolitiikassa vahvistettuihin 
tavoitteisiin; katsoo, että nykytilanne 
osoittaa, että Euroopan on kriisistä 
toipumista suunnitellessaan vahvistettava 
taloutensa ja toimitusketjujensa kykyä 
selviytyä ulkoisista häiriöistä ja lisättävä 
teknologista suvereniteettia strategisilla 
aloilla; kehottaa tämän vuoksi 
tunnustamaan tuuli-, aurinko- ja 
energian varastointiteknologiat 
strategisiksi arvoketjuiksi ja 
valmistelemaan toimenpiteitä ja 
kannustimia niiden kehittämiseksi 
Euroopassa, mukaan lukien erityisesti 
tuotannon palauttaminen, sisällyttämään 
ne IPCEI:tä käsittelevän korkean tason 
foorumin työhön, tukemaan paikallisen 
sisällön roolia uusiutuvien 
energialähteiden toimitusketjussa ja 
lainsäädännössä, tutkimaan 
mahdollisuutta käynnistää 
asiaankuuluvia IPCEI:tä näillä aloilla, 
mukauttamaan valtiontukia koskevaa 
sääntelykehystä niiden julkisen tuen 
lisäämiseksi ja varmistamaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset EU:n ja EU:n 
ulkopuolisille tuottajille;

Or. en

Tarkistus 268
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
komissio on käynnistänyt uusia teollisia 
liittoumia, jotka ovat osoittaneet 
mahdollisen lisäarvonsa EU:n 
kilpailukyvylle; Kehottaa komissiota 
käynnistämään uusia liittoumia avaruus-, 
ilmailu-, terveys-, kriittisten raaka-
aineiden ja uusiutuvan energian, 
lääkinnällisten laitteiden, lääkinnällisten 
henkilönsuojainten ja elintärkeiden 
lääkkeiden tuotannon aloilla, jotta 
vähennetään EU:n riippuvuutta 
kolmansista maista tulevasta tuonnista;

Or. en

Tarkistus 269
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. Kehottaa komissiota parantamaan 
edelleen toimenpiteitä, joilla ehkäistään 
epätasapainoa Euroopan teollisuuden 
toimitusketjuissa, ja arvioimaan 
rajatylittävien arvoketjujen häiriöiden 
kokonaisuutta, missä epäterveet kaupan 
käytännöt vaarantavat osan niiden 
yhteyksistä;

Or. en

Tarkistus 270
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kannustaa komissiota tukemaan 
edelleen IPCEI:tä käsittelevässä 
Euroopan strategisessa foorumissa 
määriteltyä kuutta Euroopan strategista 
arvoketjua ja suosittaa lisäämään 
merkittävästi tutkimuksen, kehityksen ja 
innovoinnin rahoitusta ilmastoon liittyvän 
politiikan osalta näillä aloilla.

Or. en

Tarkistus 271
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. Korostaa materiaalia lisäävän 
valmistuksen teknologioiden merkitystä 
toimitusketjun puutteiden 
ratkaisemisessa, koska ne mahdollistavat 
maailmanlaajuisista lähteistä tulevien 
kriittisten osien korvaamisen paikallisesti 
tuotetuilla osilla ja kehottaa komissiota 
myöntämään tarvittavan rahoituksen;

Or. en

Tarkistus 272
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. Pyytää komissiota varmistamaan 
ehdotettujen ”liittoumarakenteiden” 
tehokkuuden määrittämällä 
vähimmäiskriteerit ja osatekijät niiden 
tavoitteiden asettamiselle, säännölliselle 
seurannalle ja arvioinnille.

Or. en

Tarkistus 273
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. Muistuttaa, että Euroopan 
ilmasto- ja energiapolitiikka vaativat 
suuria määriä metalleja ja mineraaleja 
strategisille teknologioilleen, mukaan 
lukien tuuli-, aurinko- ja 
energianvarastointiteknologiat; ilmaisee 
huolensa siitä, että Eurooppa on erittäin 
riippuvainen muista maailman alueista 
monien näiden metallien ja mineraalien 
toimittamisen osalta ja menettää 
vähitellen maailmanlaajuista osuuttaan 
jopa niistä materiaaleista, joiden osalta 
sillä on teollista kapasiteettia; painottaa, 
että Euroopan riippumattomuutta 
strategisilla aloilla ei voida saavuttaa 
ilman kilpailukykyistä ja kestävää EU:n 
ekosysteemiä ensisijaisista ja toissijaisista 
lähteistä peräisin olevien perus-, 
arvokkaiden ja kriittisten materiaalien 
osalta; korostaa tässä yhteydessä 
kiertotaloutta koskevan 
toimintasuunnitelman merkitystä ja 
painottaa kuitenkin, että Euroopan on 
lisättävä kapasiteettiaan raaka-aineiden 
arvoketjun kaikissa vaiheissa: 
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kaivostoiminta, kierrätys, sulatus, 
raffinointi ja muuntaminen;

Or. en

Tarkistus 274
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. Katsoo, että innovointi on talouden 
elpymisen ja kasvun keskeinen 
vauhdittaja; Korostaa, että tutkimuksen ja 
innovoinnin rahoitus on olennaista tässä 
elpymisvaiheessa; Kehottaa komissiota 
kannustamaan tutkimuksen ja 
innovoinnin resurssien yhdistämistä EU:n 
laajuisesti, lisäämään yrittäjähenkeä ja 
luomaan uuden kunnianhimoisen, luovan 
ja innovatiivisen ympäristön 
eurooppalaisille liiketoiminta- ja 
teollisuushankkeille;

Or. en

Tarkistus 275
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
8 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 c. Suhtautuu myönteisesti 
ilmoitukseen kriittisiä raaka-aineita 
koskevasta toimintasuunnitelmasta ja 
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liittoumasta, joita teollisuusstrategiassa 
suunnitellaan; katsoo, että liittouman 
alaa ei pitäisi rajoittaa kriittisiin raaka-
aineisiin vaan että sen olisi pyrittävä 
kehittämään yhdennettyä ekosysteemiä 
kaikkien energiasiirtymään tarvittavien 
materiaalien, metallien ja mineraalien 
osalta;

Or. en

Tarkistus 276
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, 
Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
8 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 c. Suhtautuu myönteisesti komission 
teollisuusfoorumia koskevaan 
aloitteeseen; kehottaa komissiota 
varmistamaan jatkuvan vuoropuhelun 
sekä tehokkaan ja täysin avoimen 
hallintotavan, jolla valvotaan 
täytäntöönpanoa ja edistetään sääntelyn, 
välineiden ja yksityisen rahoituksen 
välisiä synergioita;

Or. en

Tarkistus 277
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
8 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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8 d. Kiinnittää huomiota siihen, että 
Euroopan raaka-aineiden arvoketju ja 
energiaintensiiviset teollisuudenalat 
täyttävät korkeimmat ympäristö- ja 
sosiaalinormit ja että hiilestä irtautumista 
koskeva politiikka pakottaa ne 
toteuttamaan valtavia teollisuuden 
sähköistämis- ja kaasutustoimia; 
huomauttaa tässä yhteydessä, että on 
varmistettava tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja oikeudenmukaiset 
kaupan olosuhteet, erityisesti 
pandemiakriisin aikana, jolloin 
eurooppalaiset yritykset ovat 
heikoimmillaan ja Euroopan 
ulkopuolisilla elpyvillä talouksilla on 
vahvat perusteet tuottaa ylitarjontaa 
maailmanmarkkinoille tai ryhtyä 
strategiseen varastointiin; ilmaisee 
erityisen huolensa Euroopan 
terästeollisuudesta, jonka jo valmiiksi 
haastavaa tilannetta covid-19-pandemian 
puhkeaminen pahensi entisestään; pitää 
valitettavana, että terästeollisuuden 
ylikapasiteettia käsittelevä globaali 
foorumi ei ole onnistunut ratkaisemaan 
tehokkaasti maailmanlaajuisen 
ylikapasiteetin ja tuetun viennin 
ongelmaa ja kehottaa komissiota 
harkitsemaan tarvittaessa kaupan 
suojatoimien soveltamista;

Or. en

Tarkistus 278
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että elpymisrahasto 
(jäljempänä ”rahasto”) on ratkaiseva 
tekijä ensimmäisessä vaiheessa, joka on 
EU:n teollisuuden elpyminen covid-

9. Vaatii Euroopan unionin 
elpymisvälineen 750 miljardin euron 
tehokasta etupainotteista soveltamista; 
katsoo, että se ei riitä varmistamaan 
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19:sta; kehottaa komissiota varmistamaan, 
että rahasto pannaan täytäntöön nopeasti ja 
että

Euroopan talouden täysimääräistä 
elpymistä ja muuttamista; painottaa, että 
elvytysinvestoinneilla on pitkän aikavälin 
etuja siltä osin kuin investoinnit tehdään 
ympäristön ja yhteiskunnan sietokykyyn; 
vaatii, että parlamentti otetaan mukaan 
elpymisrahaston muotoiluun, 
hyväksymiseen ja täytäntöönpanoon ja 
että se on päätöksentekoprosessin 
keskiössä demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
rahasto pannaan täytäntöön nopeasti ja että

Or. en

Tarkistus 279
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että elpymisrahasto 
(jäljempänä ”rahasto”) on ratkaiseva 
tekijä ensimmäisessä vaiheessa, joka on 
EU:n teollisuuden elpyminen covid-19:sta; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
rahasto pannaan täytäntöön nopeasti ja että

9. Suhtautuu myönteisesti Next 
Generation EU -elpymisvälineen 
esittelyyn ratkaisevana tekijänä EU:n 
elpymisessä covid-19:sta; Tunnustavat 
tarpeen tukea vihreää ja kestokykyistä 
elpymistä; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että rahasto pannaan 
täytäntöön nopeasti ja että

Or. en

Tarkistus 280
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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a. sillä on riittävät taloudelliset 
valmiudet korvata vahingot, joita covid-19-
kriisi on aiheuttanut eurooppalaisille 
yrityksille;

a. sillä on riittävät taloudelliset 
valmiudet korvata vahingot, joita covid-19-
kriisi on aiheuttanut eurooppalaisille 
yrityksille lyhyen aikavälin 
käyttöpääoman puutteen lieventämiseksi 
ja pääomainvestointien edistämiseksi 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, jotta 
voidaan tukea siirtymistä vihreään 
talouteen ja nopeuttaa digitaalista 
muutosta;

Or. en

Tarkistus 281
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a. sillä on riittävät taloudelliset 
valmiudet korvata vahingot, joita covid-19-
kriisi on aiheuttanut eurooppalaisille 
yrityksille;

a. sillä on riittävät taloudelliset 
valmiudet korvata vahingot, joita covid-19-
kriisi on aiheuttanut eurooppalaisille 
yrityksille, ja edistää niiden ekologista ja 
kestävää digitaalista muutosta;

Or. en

Tarkistus 282
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a. sillä on riittävät taloudelliset 
valmiudet korvata vahingot, joita covid-
19-kriisi on aiheuttanut eurooppalaisille 
yrityksille;

a. sillä on riittävät taloudelliset 
valmiudet;

Or. fr
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Tarkistus 283
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a. sillä on riittävät taloudelliset 
valmiudet korvata vahingot, joita covid-19-
kriisi on aiheuttanut eurooppalaisille 
yrityksille;

a. sillä on riittävät taloudelliset 
valmiudet korvata vahingot, joita covid-19-
kriisi on aiheuttanut, ja edistää 
eurooppalaisten yritysten digitaalista ja 
ekologista muutosta;

Or. en

Tarkistus 284
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a. sillä on riittävät taloudelliset 
valmiudet korvata vahingot, joita covid-
19-kriisi on aiheuttanut eurooppalaisille 
yrityksille;

a. on väliaikainen, kohdennettu ja 
sillä on riittävät taloudelliset valmiudet 
auttaa korvaamaan vahingot, joita covid-
19-kriisi on aiheuttanut eurooppalaisille 
yrityksille;

Or. en

Tarkistus 285
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – a a alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a a. sillä on käytössään sosiaalisia ja 
ympäristöön liittyviä ehtoja ja sen 
ilmastoon, ympäristöön, myös biologiseen 
monimuotoisuuteen, liittyvä kestävyys ja 
sosiaalinen kestävyys on varmistettava, 
jotta ilmastoon, ympäristöön ja 
sosiaaliseen ulottuvuuteen kohdistuvat 
haitalliset vaikutukset voidaan minimoida 
ja niihin kohdistuvat edut maksimoida

Or. en

Tarkistus 286
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – a a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a a. määrittää tavoitteita ympäristön ja 
yhteiskunnan kestokykyyn tehtäville 
investoinneille ja siirtymiselle kohti 
erittäin energia- ja resurssitehokasta, 
täysin uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaa, kasvihuonekaasujen osalta 
nettopäästötöntä, myrkytöntä ja kestävästi 
digitalisoitua teollista perustaa;

Or. en

Tarkistus 287
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – a a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a a. keskittyy erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin, jotka ovat 
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kärsineet eniten covid-19-kriisistä, ja 
tukee niiden rahoituksen saantia;

Or. en

Tarkistus 288
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b. sitä hallinnoi mahdollisuuksien 
mukaan komissio suoraan EU:n 
ohjelmien kautta, jotta vältetään 
sisämarkkinoiden vääristyminen 
entisestään;

b. sitä hallinnoi ja jakaa ensisijaisesti 
paikallisten ja kansallisten, rahastossa 
säädetyt myöntämiskriteerit täyttävien 
hankkeiden ja hakemusten perusteella 
mahdollisuuksien mukaan komissio, jotta 
vältetään sisämarkkinoiden vääristyminen 
entisestään;

Or. en

Tarkistus 289
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b. sitä hallinnoi mahdollisuuksien 
mukaan komissio suoraan EU:n ohjelmien 
kautta, jotta vältetään sisämarkkinoiden 
vääristyminen entisestään;

b. sitä hallinnoi mahdollisuuksien 
mukaan komissio suoraan EU:n ohjelmien 
kautta, jotta maksimoidaan avoimuus ja 
parlamentaarinen valvonta ja vältetään 
sisämarkkinoiden sisäinen ja ulkoinen 
vääristyminen ja häiriöt;

Or. en
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Tarkistus 290
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b. sitä hallinnoi mahdollisuuksien 
mukaan komissio suoraan EU:n ohjelmien 
kautta, jotta vältetään sisämarkkinoiden 
vääristyminen entisestään;

b. sitä hallinnoi mahdollisuuksien 
mukaan komissio suoraan EU:n ohjelmien 
kautta, jotta edetään koordinoidummin, 
vaikutetaan paremmin 
maailmanlaajuisiin markkinoihin ja 
vältetään sisämarkkinoiden vääristymisen 
riski;

Or. en

Tarkistus 291
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b. sitä hallinnoi mahdollisuuksien 
mukaan komissio suoraan EU:n ohjelmien 
kautta, jotta vältetään sisämarkkinoiden 
vääristyminen entisestään;

b. sitä hallinnoi mahdollisuuksien 
mukaan komissio suoraan EU:n ohjelmien 
kautta, jotta vältetään sisämarkkinoiden 
vääristyminen entisestään ja annetaan 
Euroopan kansalaisille selkeämpi käsitys 
unionin roolista tässä vaiheessa;

Or. en

Tarkistus 292
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b. sitä hallinnoi mahdollisuuksien 
mukaan komissio suoraan EU:n 
ohjelmien kautta, jotta vältetään 
sisämarkkinoiden vääristyminen 
entisestään;

b. se noudattaa 
toissijaisuusperiaatetta komission 
toimiessa olemassa olevien ja uusien EU:n 
ohjelmien kautta, jotta vältetään 
sisämarkkinoiden vääristyminen 
entisestään;

Or. en

Tarkistus 293
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b. sitä hallinnoi mahdollisuuksien 
mukaan komissio suoraan EU:n ohjelmien 
kautta, jotta vältetään sisämarkkinoiden 
vääristyminen entisestään;

b. sitä hallinnoi mahdollisuuksien 
mukaan komissio suoraan EU:n ohjelmien 
kautta, ensisijaisesti avustuksina, jotta 
vältetään sisämarkkinoiden vääristyminen 
entisestään;

Or. en

Tarkistus 294
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b. sitä hallinnoi mahdollisuuksien 
mukaan komissio suoraan EU:n ohjelmien 
kautta, jotta vältetään sisämarkkinoiden 
vääristyminen entisestään;

b. sitä hallinnoi mahdollisuuksien 
mukaan komissio suoraan EU:n ohjelmien 
ja avustusten käytön kautta, jotta vältetään 
sisämarkkinoiden vääristyminen 
entisestään;
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Or. en

Tarkistus 295
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – b a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b a. ottaa huomioon kriisistä monin eri 
tavoin kärsineiden jäsenvaltioiden 
erityispiirteet;

Or. en

Tarkistus 296
Clara Ponsatí Obiols

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c. se jakaa taloudellista tukea eri 
teollisuudenalojen kesken kärsityn 
vahingon, kohdattujen haasteiden ja 
kansallisten tukijärjestelmien kautta jo 
saadun kansallisen taloudellisen tuen 
määrän mukaan;

c. se jakaa taloudellista tukea eri 
teollisuudenalojen kesken kärsityn 
vahingon, kohdattujen haasteiden ja 
kansallisten tukijärjestelmien kautta jo 
saadun kansallisen taloudellisen tuen 
määrän mukaan ja tutkii käyttöön otettuja 
kannustimia ehkäistäkseen 
jäsenvaltioiden strategisia 
virheinvestointeja.

Or. en

Tarkistus 297
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c. se jakaa taloudellista tukea eri 
teollisuudenalojen kesken kärsityn 
vahingon, kohdattujen haasteiden ja 
kansallisten tukijärjestelmien kautta jo 
saadun kansallisen taloudellisen tuen 
määrän mukaan;

c. se jakaa taloudellista tukea 
teollisuuden eri ekosysteemien kesken 
kärsityn vahingon, kohdattujen haasteiden 
ja kansallisten tukijärjestelmien kautta jo 
saadun kansallisen taloudellisen tuen 
määrän mukaan ottaen huomioon eri 
arvoketjujen väliset rakenteelliset 
riippuvuudet;

Or. en

Tarkistus 298
Izaskun Bilbao Barandica

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c. se jakaa taloudellista tukea eri 
teollisuudenalojen kesken kärsityn 
vahingon, kohdattujen haasteiden ja 
kansallisten tukijärjestelmien kautta jo 
saadun kansallisen taloudellisen tuen 
määrän mukaan;

c. se jakaa taloudellista tukea eri 
teollisuudenalojen kesken kärsityn 
vahingon ja sen tuleville vuosille 
aiheuttamien seurausten, kohdattujen 
haasteiden ja kansallisten tukijärjestelmien 
kautta jo saadun kansallisen taloudellisen 
tuen määrän mukaan;

Or. es

Tarkistus 299
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c. se jakaa taloudellista tukea eri 
teollisuudenalojen kesken kärsityn 

c. se jakaa taloudellista tukea eri 
teollisuudenalojen kesken, mukaan lukien 
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vahingon, kohdattujen haasteiden ja 
kansallisten tukijärjestelmien kautta jo 
saadun kansallisen taloudellisen tuen 
määrän mukaan;

mikroyritykset ja pk-yritykset, kärsityn 
vahingon, kohdattujen haasteiden ja 
kansallisten tukijärjestelmien kautta jo 
saadun kansallisen taloudellisen tuen 
määrän mukaan;

Or. en

Tarkistus 300
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c. se jakaa taloudellista tukea eri 
teollisuudenalojen kesken kärsityn 
vahingon, kohdattujen haasteiden ja 
kansallisten tukijärjestelmien kautta jo 
saadun kansallisen taloudellisen tuen 
määrän mukaan;

c. sen ehtona on sellaisten kriteerien 
täyttäminen, joilla varmistetaan, että 
rahoitusta ei käytetä vanhojen velkojen 
maksamiseen tai vanhentuneen 
teknologian ylläpitämiseen ja että tuetaan 
sellaisia yrityksiä, jotka edistävät pitkän 
aikavälin kasvua ja joilla on hyvät 
mahdollisuudet elvyttää taloutta;

Or. en

Tarkistus 301
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c. se jakaa taloudellista tukea eri 
teollisuudenalojen kesken kärsityn 
vahingon, kohdattujen haasteiden ja 
kansallisten tukijärjestelmien kautta jo 
saadun kansallisen taloudellisen tuen 

c. se jakaa taloudellista tukea eri 
teollisuudenalojen kesken kärsityn 
vahingon, yhteiskunnallisten vaikutusten, 
kohdattujen haasteiden ja kansallisten 
tukijärjestelmien kautta jo saadun 
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määrän mukaan; kansallisen taloudellisen tuen määrän 
mukaan;

Or. en

Tarkistus 302
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c. se jakaa taloudellista tukea eri 
teollisuudenalojen kesken kärsityn 
vahingon, kohdattujen haasteiden ja 
kansallisten tukijärjestelmien kautta jo 
saadun kansallisen taloudellisen tuen 
määrän mukaan;

c. se jakaa taloudellista tukea eri 
maiden ja teollisuudenalojen kesken 
kärsityn vahingon, kohdattujen haasteiden 
ja kansallisten tukijärjestelmien kautta jo 
saadun kansallisen taloudellisen tuen 
määrän mukaan;

Or. en

Tarkistus 303
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – c a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c a. ottaa huomioon vuosien 2008/2009 
rahoitus- ja talouskriisiin vastaamiseksi 
annetusta julkisesta tuesta saadut 
kokemukset ja sen vaikutukset 
kestokykyyn ja pitkän aikavälin 
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 
elpymiseen; kanavoi näin ollen 
elvytysmenoja suuren 
kerrannaisvaikutuksen omaaville, 
ilmastoystävällisille aloille, jotka edistävät 
EU:n tulevaa taloudellista kestokykyä;

Or. en
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Tarkistus 304
Izaskun Bilbao Barandica

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – c a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c a. Komission on tutkittava 
mahdollisuutta tukea strategisia 
teollisuudenaloja sellaisten väliaikaisten 
mekanismien avulla, jotka tukevat 
kulkuvälinekannan (meri-, maa- ja 
ilmakuljetus) uudistamista vihreässä ja 
digitaalisessa siirtymässä

Or. es

Tarkistus 305
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d. se tukee kansallisia 
verojärjestelmiä, jotka kannustavat 
yksityisen sektorin pääomasijoituksia ja 
antavat yrityksille mahdollisuuden 
muuntaa osan rahaston myöntämistä 
lainoista omaksi pääomaksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 306
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta



AM\1208889FI.docx 179/187 PE653.874v02-00

FI

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d. se tukee kansallisia 
verojärjestelmiä, jotka kannustavat 
yksityisen sektorin pääomasijoituksia ja 
antavat yrityksille mahdollisuuden 
muuntaa osan rahaston myöntämistä 
lainoista omaksi pääomaksi;

d. se tukee kansallisia järjestelmiä, 
jotka kannustavat yksityisen sektorin 
pääomasijoituksia konkreettisiin 
teollisuushankkeisiin

Or. en

Tarkistus 307
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – d a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d a. suosii suoria julkisia investointeja 
keskeisiin aloihin ja julkisessa 
omistuksessa oleviin yhtiöihin.

Or. en

Tarkistus 308
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e. siinä asetetaan etusijalle yhtiöt ja 
pk-yritykset, jotka keskittyvät 
liiketoimintasuunnitelmissaan digitaaliseen 
ja ekologiseen muutokseen;

e. siinä asetetaan etusijalle yhtiöt ja 
pk-yritykset, jotka keskittyvät pitkän 
aikavälin liiketoimintasuunnitelmissaan 
digitaaliseen ja ekologiseen muutokseen 
samalla, kun vältetään syrjimästä sellaisia 
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hätätilanteessa olevia yrityksiä, jotka eivät 
tällä hetkellä ole valmiita toteuttamaan 
näitä innovaatioita ja keskittyvät muun 
tyyppisiin investointeihin, jotka ovat 
kriisitilanteessa kiireellisempiä;

Or. en

Tarkistus 309
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e. siinä asetetaan etusijalle yhtiöt ja 
pk-yritykset, jotka keskittyvät 
liiketoimintasuunnitelmissaan 
digitaaliseen ja ekologiseen muutokseen;

e. siinä asetetaan etusijalle yhtiöt ja 
pk-yritykset, joilla on keskeisiä 
innovaatioita ja teknologioita koskevia 
liiketoimintasuunnitelmia, joihin sisältyy 
digitaalisen ja ekologisen muutoksen 
edistäminen, ja autetaan tekemään 
toimitusketjuistamme kestokykyisempiä ja 
vähemmän riippuvaisia palauttamalla 
tuotantoa ja monipuolistamalla ja 
vahvistamalla niitä;

Or. en

Tarkistus 310
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e. siinä asetetaan etusijalle yhtiöt ja 
pk-yritykset, jotka keskittyvät 
liiketoimintasuunnitelmissaan digitaaliseen 

e. myönnetään erillistä rahoitusta 
pk-yrityksille ja startup-yrityksille, jotka 
keskittyvät toiminnassaan ja 
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ja ekologiseen muutokseen; liiketoimintasuunnitelmissaan digitaaliseen 
ja ekologiseen muutokseen, erityisesti 
parannettuun kiertotalouteen, resurssi- ja 
energiatehokkuuteen ja resurssien ja 
energian säästämiseen sekä uusiutuviin 
energialähteisiin siirtymiseen;

Or. en

Tarkistus 311
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e. siinä asetetaan etusijalle yhtiöt ja 
pk-yritykset, jotka keskittyvät 
liiketoimintasuunnitelmissaan digitaaliseen 
ja ekologiseen muutokseen;

e. siinä asetetaan etusijalle yhtiöt ja 
pk-yritykset, jotka keskittyvät 
liiketoimintasuunnitelmissaan digitaaliseen 
ja ekologiseen muutokseen tai jotka ovat 
välttämättömiä unionin strategiselle 
riippumattomuudelle kriittisillä aloilla;

Or. en

Tarkistus 312
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e. siinä asetetaan etusijalle yhtiöt ja 
pk-yritykset, jotka keskittyvät 
liiketoimintasuunnitelmissaan 
digitaaliseen ja ekologiseen muutokseen;

e. siinä asetetaan etusijalle yhtiöt, 
mikroyritykset ja pk-yritykset, jotka 
tarvitsevat eniten suoraa rahoitustukea 
pandemian aiheuttaman taloudellisen 
taantuman seurauksena;

Or. en
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Tarkistus 313
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e. siinä asetetaan etusijalle yhtiöt ja 
pk-yritykset, jotka keskittyvät 
liiketoimintasuunnitelmissaan digitaaliseen 
ja ekologiseen muutokseen;

e. mahdollistaa erillisen rahoituksen 
pk-yrityksille, jotka keskittyvät 
liiketoimintasuunnitelmissaan ekologiseen 
ja kestävään digitaaliseen muutokseen ja 
kiertotalouteen;

Or. en

Tarkistus 314
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e. siinä asetetaan etusijalle yhtiöt ja 
pk-yritykset, jotka keskittyvät 
liiketoimintasuunnitelmissaan 
digitaaliseen ja ekologiseen muutokseen;

e. siinä asetetaan etusijalle yhtiöt ja 
pk-yritykset, joiden olemassaolo perustuu 
digitaaliseen ja ekologiseen muutokseen;

Or. fr

Tarkistus 315
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – e a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e a. asettaa etusijalle yritykset, jotka 
sitoutuvat avoimuuteen, nimenomaisesti 
julkiseen maakohtaiseen raportointiin, 
ovat ottaneet käyttöön järjestelmiä 
työntekijöiden osallistumiseksi 
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yritysasioihin ja noudattavat muita kuin 
taloudellisia raportointivelvoitteitaan.

Or. en

Tarkistus 316
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – e a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e a. asettaa suurten yritysten 
rahoituksen ehdoksi sen, että kyseisillä 
yrityksillä on uskottavia suunnitelmia 
kasvihuonekaasupäästöttömään 
liiketoimintamalliin siirtymiseksi;

Or. en

Tarkistus 317
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f. se vahvistaa EIP:n takausohjelmaa 
ja tekee siitä kansallisia ohjelmia 
täydentävän, jotta voidaan vahvistaa sen 
vaikutusta ja korvata asteittain kansalliset 
järjestelmät;

f. se vahvistaa EIP:n takausohjelmaa 
ja tekee siitä kansallisia ohjelmia 
täydentävän, jotta voidaan vahvistaa sen 
vaikutusta;

Or. en

Tarkistus 318
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Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f. se vahvistaa EIP:n takausohjelmaa 
ja tekee siitä kansallisia ohjelmia 
täydentävän, jotta voidaan vahvistaa sen 
vaikutusta ja korvata asteittain kansalliset 
järjestelmät;

f. se vahvistaa EIP:n takausohjelmaa 
ja tekee siitä kansallisia ohjelmia 
täydentävän, jotta voidaan vahvistaa niiden 
vaikutusta kentällä;

Or. en

Tarkistus 319
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f. se vahvistaa EIP:n takausohjelmaa 
ja tekee siitä kansallisia ohjelmia 
täydentävän, jotta voidaan vahvistaa sen 
vaikutusta ja korvata asteittain kansalliset 
järjestelmät;

f. se vahvistaa EIP:n takausohjelmaa 
ja tekee siitä kansallisia ohjelmia 
täydentävän, jotta se voi olla arvokas lisä 
silloin, kun kansalliset järjestelmät ovat 
yhä välttämättömiä;

Or. en

Tarkistus 320
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – f a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f a. osallistuu Euroopan 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen järjestelmiin tehtäviin 
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investointeihin tavoitteenaan hyödyntää 
koulutuksen koko potentiaali Euroopan 
teollisuuden kestävyyden ja kilpailukyvyn 
parantamiselle;

Or. en

Tarkistus 321
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – f a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f a. lieventää eri jäsenvaltioiden eri 
valtiontukipolitiikkoihin kohdistuvia 
vääristäviä vaikutuksia ja edistää 
tasapuolisia toimintaedellytyksiä 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 322
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – f a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f a. kanavoi rahoitusta suuren 
kerrannaisvaikutuksen omaaville, 
ilmastoystävällisille aloille, jotka edistävät 
EU:n tulevaa taloudellista kestokykyä.

Or. en
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Tarkistus 323
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – f a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f a. se ei rajoita monivuotisesta 
rahoituskehyksestä täytäntöönpantavien 
unionin politiikkojen tavoitteellisuutta;

Or. fr

Tarkistus 324
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f b. siinä otetaan huomioon koko 
tuotantoketjut, kuten ekosysteemit;

Or. fr

Tarkistus 325
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. Kehottaa komissiota harkitsemaan 
uutta hallintomallia 
teollisuusekosysteemien poliittisten ja 
taloudellisten tukitoimenpiteiden 
määrittämiseksi, muuttamiseksi tai 
vaiheittaiseksi poistamiseksi; korostaa, 
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että tällaisen hallintorakenteen olisi 
säilytettävä strategisia arvoketjuja 
käsittelevän strategisen foorumin työn 
innoittama alhaalta ylöspäin suuntautuva 
lähestymistapa, johon teollisuus 
osallistuu; korostaa, että hallintomalliin 
olisi otettava mukaan myös 
kilpailukykyneuvosto, jotta varmistetaan 
jäsenvaltioiden hyväksyntä sekä 
poliittinen vastuuvelvollisuus; suhtautuu 
tässä yhteydessä myönteisesti komission 
teollisuusfoorumia koskevaan 
aloitteeseen; kehottaa komissiota 
varmistamaan jatkuvan vuoropuhelun 
sekä tehokkaan ja täysin avoimen 
hallintotavan, jolla valvotaan 
täytäntöönpanoa ja edistetään sääntelyn, 
välineiden ja yksityisen rahoituksen 
välisiä synergioita;

Or. en


