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Ændringsforslag 326
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Pierre Karleskind, Bernard Guetta, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane 
Bijoux, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne i 
den digitale og grønne omstilling; anmoder 
Kommissionen om at støtte en ambitiøs 
genopretningsfond, der er inden for 
rammerne af en stærkere FFR og 
integreres i afgørelsen om egne indtægter, 
og om at fortsætte den finanspolitiske 
samordning for at styrke den europæiske 
finanspolitiske ramme; er af den opfattelse, 
at fonden, efter at pandemien har været på 
sit højeste, bør blive en permanent fond til 
genopbygning for at fremme den digitale 
og grønne industrielle omstilling;

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten og autonomien i EU ved at øge 
investeringerne i den digitale og grønne 
omstilling; anmoder Kommissionen om at 
støtte en ambitiøs genopretningsfond, der 
er inden for rammerne af en stærkere FFR 
og om at fortsætte den finanspolitiske 
samordning for at styrke den europæiske 
finanspolitiske ramme; fremhæver i den 
henseende Europa-Parlamentets holdning 
til reformen af ordningen for EU's egne 
indtægter, herunder indførelse af nye 
indtægter, som i højere grad er tilpasset til 
og tilskynder til fremgang i de større 
politiske prioriteter inden for EU såsom 
afgifter på digitale tjenesteydelser, afgifter 
på finansielle transaktioner, indtægter fra 
et fælles konsolideret 
selskabsbeskatningsgrundlag, indkomst 
fra emissionshandelsordningen, afgifter 
på plast og en CO2-
grænsetilpasningsmekanisme; er af den 
opfattelse, at fonden, efter at pandemien 
har været på sit højeste, bør blive en 
permanent fond til genopbygning for at 
fremme den digitale og grønne industrielle 
omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 327
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne i 
den digitale og grønne omstilling; anmoder 
Kommissionen om at støtte en ambitiøs 
genopretningsfond, der er inden for 
rammerne af en stærkere FFR og 
integreres i afgørelsen om egne indtægter, 
og om at fortsætte den finanspolitiske 
samordning for at styrke den europæiske 
finanspolitiske ramme; er af den 
opfattelse, at fonden, efter at pandemien 
har været på sit højeste, bør blive en 
permanent fond til genopbygning for at 
fremme den digitale og grønne industrielle 
omstilling;

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne i 
den digitale og grønne omstilling; er af den 
opfattelse, at elementerne i Next 
Generation EU, efter at pandemien har 
været på sit højeste, bør blive en permanent 
fond til genopbygning for at fremme den 
digitale og grønne industrielle omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 328
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne i 
den digitale og grønne omstilling; anmoder 
Kommissionen om at støtte en ambitiøs 
genopretningsfond, der er inden for 
rammerne af en stærkere FFR og integreres 
i afgørelsen om egne indtægter, og om at 
fortsætte den finanspolitiske samordning 
for at styrke den europæiske finanspolitiske 
ramme; er af den opfattelse, at fonden, 
efter at pandemien har været på sit højeste, 

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning, den 
digitale og grønne omstilling, borgernes 
velfærd og forbrugernes rettigheder samt 
behovene hos virksomhederne, herunder 
SMV'er, mikrovirksomheder og 
nystartede virksomheder, ud over covid-
19-krisen med henblik på at øge væksten i 
EU ved at øge investeringerne i den 
digitale og grønne omstilling; anmoder 
Kommissionen om at støtte en ambitiøs 
genopretningsfond, der er inden for 
rammerne af en stærkere FFR og integreres 
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bør blive en permanent fond til 
genopbygning for at fremme den digitale 
og grønne industrielle omstilling;

i afgørelsen om egne indtægter, og om at 
fortsætte den finanspolitiske samordning 
for at styrke den europæiske finanspolitiske 
ramme; er af den opfattelse, at fonden, 
efter at pandemien har været på sit højeste, 
bør blive en permanent fond til 
genopbygning for at fremme den digitale 
og grønne industrielle omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 329
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne i 
den digitale og grønne omstilling; 
anmoder Kommissionen om at støtte en 
ambitiøs genopretningsfond, der er inden 
for rammerne af en stærkere FFR og 
integreres i afgørelsen om egne indtægter, 
og om at fortsætte den finanspolitiske 
samordning for at styrke den europæiske 
finanspolitiske ramme; er af den 
opfattelse, at fonden, efter at pandemien 
har været på sit højeste, bør blive en 
permanent fond til genopbygning for at 
fremme den digitale og grønne industrielle 
omstilling;

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne på 
det digitale område og andre områder, der 
sikrer et konkurrencedygtigt erhvervsliv i 
EU efter omstillingen; anmoder 
Kommissionen om at støtte en ambitiøs 
genopretningsfond; er af den opfattelse, at 
fonden, efter at pandemien har været på sit 
højeste, bør blive en fond til genopbygning 
for at fremme den digitale og grønne 
industrielle omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 330
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 10
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at 
øge væksten i EU ved at øge 
investeringerne i den digitale og grønne 
omstilling; anmoder Kommissionen om at 
støtte en ambitiøs genopretningsfond, der 
er inden for rammerne af en stærkere 
FFR og integreres i afgørelsen om egne 
indtægter, og om at fortsætte den 
finanspolitiske samordning for at styrke 
den europæiske finanspolitiske ramme; er 
af den opfattelse, at fonden, efter at 
pandemien har været på sit højeste, bør 
blive en permanent fond til genopbygning 
for at fremme den digitale og grønne 
industrielle omstilling;

10. opfordrer Kommissionen til at 
styrke miljøforholdene i Next Generation 
EU, navnlig i genopretnings- og 
resiliensfaciliteten; opfordrer således 
indtrængende Kommissionen til at gøre 
det obligatorisk snarere end valgfrit at 
fokusere på klimaneutralitet i 
medlemsstaternes planer for genopretning 
og resiliens, til at tilføje et mål for 
integrering af klimaindsatsen og til at 
sikre, at støtte til dækning af udgifter til 
fossile brændstoffer udelukkes;

Or. en

Ændringsforslag 331
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne i 
den digitale og grønne omstilling; anmoder 
Kommissionen om at støtte en ambitiøs 
genopretningsfond, der er inden for 
rammerne af en stærkere FFR og 
integreres i afgørelsen om egne indtægter, 
og om at fortsætte den finanspolitiske 
samordning for at styrke den europæiske 
finanspolitiske ramme; er af den 
opfattelse, at fonden, efter at pandemien 
har været på sit højeste, bør blive en 
permanent fond til genopbygning for at 
fremme den digitale og grønne industrielle 

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
den bæredygtige vækst i EU og samtidig 
øge investeringerne i den digitale og 
grønne omstilling; bifalder 
Kommissionens forslag om at støtte et 
ambitiøst genopretningsinstrument inden 
for rammerne af en stærkere FFR og om at 
udnytte det ekstra råderum, der skabes 
ved at hæve loftet for egne indtægter; er af 
den opfattelse, at fonden, efter at 
pandemien har været på sit højeste, bør 
blive en permanent fond til genopbygning 
for at fremme de europæiske 
erhvervsgrenes bæredygtighed og 
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omstilling; konkurrenceevne og bidrage til den 
digitale og grønne industrielle omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 332
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne i 
den digitale og grønne omstilling; anmoder 
Kommissionen om at støtte en ambitiøs 
genopretningsfond, der er inden for 
rammerne af en stærkere FFR og integreres 
i afgørelsen om egne indtægter, og om at 
fortsætte den finanspolitiske samordning 
for at styrke den europæiske 
finanspolitiske ramme; er af den 
opfattelse, at fonden, efter at pandemien 
har været på sit højeste, bør blive en 
permanent fond til genopbygning for at 
fremme den digitale og grønne 
industrielle omstilling;

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne i 
den digitale og grønne omstilling, 
herunder bl.a. sammenkoblet transport, 
energi, digitale netværk og 
vandinfrastruktur; anmoder 
Kommissionen om at støtte en ambitiøs 
genopretningsfond, der er inden for 
rammerne af en stærkere FFR og integreres 
i afgørelsen om egne indtægter, og om at 
styrke den europæiske ramme for 
økonomisk styring og samordning af de 
økonomiske politikker;

Or. en

Ændringsforslag 333
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 10
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne i 
den digitale og grønne omstilling; anmoder 
Kommissionen om at støtte en ambitiøs 
genopretningsfond, der er inden for 
rammerne af en stærkere FFR og integreres 
i afgørelsen om egne indtægter, og om at 
fortsætte den finanspolitiske samordning 
for at styrke den europæiske finanspolitiske 
ramme; er af den opfattelse, at fonden, 
efter at pandemien har været på sit højeste, 
bør blive en permanent fond til 
genopbygning for at fremme den digitale 
og grønne industrielle omstilling;

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne i 
den digitale og grønne omstilling; anmoder 
Kommissionen om at støtte en ambitiøs 
genopretningsfond, der er inden for 
rammerne af en stærkere FFR og integreres 
i afgørelsen om egne indtægter, og om at 
fortsætte den finanspolitiske samordning 
for at styrke den europæiske finanspolitiske 
ramme; er af den opfattelse, at fonden, 
efter at pandemien har været på sit højeste, 
bør blive en permanent fond til 
genopbygning for at fremme den digitale 
og grønne industrielle omstilling og 
samtidig sikre social samhørighed;

Or. en

Ændringsforslag 334
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne i 
den digitale og grønne omstilling; 
anmoder Kommissionen om at støtte en 
ambitiøs genopretningsfond, der er inden 
for rammerne af en stærkere FFR og 
integreres i afgørelsen om egne indtægter, 
og om at fortsætte den finanspolitiske 
samordning for at styrke den europæiske 
finanspolitiske ramme; er af den opfattelse, 
at fonden, efter at pandemien har været på 
sit højeste, bør blive en permanent fond til 
genopbygning for at fremme den digitale 
og grønne industrielle omstilling;

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne i 
en retfærdig digital og grøn omstilling; 
anmoder Kommissionen om at støtte en 
ambitiøs genopretningsfond, der er inden 
for rammerne af en stærkere FFR og 
integreres i afgørelsen om egne indtægter, 
og om at fortsætte den finanspolitiske 
samordning for at styrke den europæiske 
finanspolitiske ramme; er af den opfattelse, 
at fonden, efter at pandemien har været på 
sit højeste, bør blive en permanent fond til 
genopbygning, der sikrer en retfærdig 
digital og grøn industriel omstilling;
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Or. en

Ændringsforslag 335
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne i 
den digitale og grønne omstilling; 
anmoder Kommissionen om at støtte en 
ambitiøs genopretningsfond, der er inden 
for rammerne af en stærkere FFR og 
integreres i afgørelsen om egne indtægter, 
og om at fortsætte den finanspolitiske 
samordning for at styrke den europæiske 
finanspolitiske ramme; er af den 
opfattelse, at fonden, efter at pandemien 
har været på sit højeste, bør blive en 
permanent fond til genopbygning for at 
fremme den digitale og grønne industrielle 
omstilling;

10. fremhæver behovet for at støtte en 
bæredygtig og retfærdig genopretning ud 
over covid-19-krisen med henblik på at øge 
væksten i EU ved at øge investeringerne i 
alle økonomiske sektorer, herunder meget 
vigtige og strategiske sektorer; anmoder 
Kommissionen om at støtte en effektiv 
genopretningsfond, der integreres i 
afgørelsen om egne indtægter; er af den 
opfattelse, at fonden, efter at pandemien 
har været på sit højeste, bør blive en 
permanent fond til genopbygning for at 
fremme den digitale omstilling, 
genetablere EU's økonomiske 
konkurrenceevne på verdensplan og 
genopbygge et stærkt og stabilt 
arbejdsmarked;

Or. en

Ændringsforslag 336
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at planlægge en mere 
inklusiv renovering af europæisk 
erhvervsliv for at undgå 
forskelsbehandling af traditionelle 
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produktionssektorer og udelukkelse af de 
industrisektorer, som kan uddø i mangel 
af en reel strategi; understreger, at det 
nuværende europæiske industrinetværk er 
meget mangfoldigt; insisterer i den 
henseende på, at Kommissionen sikrer 
dynamikken i disse erhvervsgrene, som 
understøtter økonomien i 
medlemsstaterne og de europæiske 
regioner;

Or. en

Ændringsforslag 337
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en detaljeret konsekvensanalyse 
af de potentielle omkostninger og byrder 
for europæiske virksomheder og SMV'er, 
inden der fremsættes nye forslag til 
lovgivning eller vedtages nye 
foranstaltninger; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå passende 
støtte til de berørte sektorer, når en 
negativ indvirkning ikke kan undgås;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 338
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Forslag til beslutning
Punkt 11
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en detaljeret konsekvensanalyse 
af de potentielle omkostninger og byrder 
for europæiske virksomheder og SMV'er, 
inden der fremsættes nye forslag til 
lovgivning eller vedtages nye 
foranstaltninger; opfordrer Kommissionen 
til at foreslå passende støtte til de berørte 
sektorer, når en negativ indvirkning ikke 
kan undgås;

11. opfordrer Kommissionen til at 
styrke sine konsekvensanalyser og sikre, 
at der forud for fremlæggelse af nye 
forslag til lovgivning eller vedtagelse af 
nye foranstaltninger foretages en 
detaljeret konsekvensanalyse af de 
potentielle omkostninger og byrder for 
europæiske virksomheder og SMV'er, som 
vurderes af et opgraderet og mere 
uafhængigt udvalg for forskriftskontrol; 
påpeger, at det efter den økonomiske 
krise, som følger af covid-19-pandemien, 
er nødvendigt at foretage en revideret 
konsekvensanalyse for industrien og de 
små og mellemstore virksomheder for at 
vurdere de omkostningsmæssige 
konsekvenser af de nuværende CO2-mål 
og den planlagte gradvise stramning af 
dem; mener, at foranstaltninger til 
digitalisering og dekarbonisering bør 
udformes med lige stor vægt og på en 
sådan måde, at industrien, herunder 
SMV'erne, præsenteres for muligheder, 
og de allerede berørte sektorer ikke 
pålægges yderligere byrder; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå passende støtte 
til de berørte sektorer, når en negativ 
indvirkning ikke kan undgås; opfordrer 
Kommissionen til i god tid at fremlægge 
harmoniserede EU-standarder i Den 
Europæiske Unions Tidende (EUT) for at 
mindske markedsføringstiden for 
produkter;

Or. en

Ændringsforslag 339
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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11. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en detaljeret konsekvensanalyse 
af de potentielle omkostninger og byrder 
for europæiske virksomheder og SMV'er, 
inden der fremsættes nye forslag til 
lovgivning eller vedtages nye 
foranstaltninger; opfordrer Kommissionen 
til at foreslå passende støtte til de berørte 
sektorer, når en negativ indvirkning ikke 
kan undgås;

11. opfordrer Kommissionen til, inden 
der fremsættes nye forslag til lovgivning 
eller vedtages nye foranstaltninger, at 
foretage en helhedsorienteret 
konsekvensanalyse, som omfatter de 
potentielle omkostninger og fordele for 
EU's borgere, virksomheder og SMV'er; 
bakker op om sammenhængende regler 
og anerkender Kommissionens indsats for 
at fremme intelligent regulering, som skal 
mindske den bureaukratiske byrde uden 
at underminere lovgivningens effektivitet 
eller forringe standarderne; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at lovgivningen 
er formålstjenlig, og foreslå passende 
støtte til de berørte sektorer, navnlig 
mindre aktører såsom SMV'er og 
nystartede virksomheder, for at afbøde en 
negativ indvirkning, som ikke kan undgås;

Or. en

Ændringsforslag 340
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Sylvie Brunet, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Fabienne 
Keller, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en detaljeret konsekvensanalyse af 
de potentielle omkostninger og byrder for 
europæiske virksomheder og SMV'er, 
inden der fremsættes nye forslag til 
lovgivning eller vedtages nye 
foranstaltninger; opfordrer Kommissionen 
til at foreslå passende støtte til de berørte 
sektorer, når en negativ indvirkning ikke 
kan undgås;

11. opfordrer Kommissionen til at 
styrke sin praksis med hensyn til 
konsekvensanalyser og foretage en 
detaljeret konsekvensanalyse af de 
potentielle omkostninger og byrder for 
europæiske virksomheder og SMV'er, 
inden der fremsættes nye forslag til 
lovgivning eller vedtages nye 
foranstaltninger, navnlig når en traditionel 
industri skal tilpasse sig som følge af 
reguleringsmæssige beslutninger; 
opfordrer Kommissionen til at foreslå 
passende støtte til de berørte sektorer for at 
opretholde et stærkt industrielt grundlag i 
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EU;

Or. en

Ændringsforslag 341
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en detaljeret konsekvensanalyse af 
de potentielle omkostninger og byrder for 
europæiske virksomheder og SMV'er, 
inden der fremsættes nye forslag til 
lovgivning eller vedtages nye 
foranstaltninger; opfordrer Kommissionen 
til at foreslå passende støtte til de berørte 
sektorer, når en negativ indvirkning ikke 
kan undgås;

11. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en detaljeret konsekvensanalyse af 
de potentielle omkostninger og byrder for 
europæiske virksomheder og SMV'er, 
inden der fremsættes nye forslag til 
lovgivning eller vedtages nye 
foranstaltninger;

Or. fr

Ændringsforslag 342
Grzegorz Tobiszowski
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en detaljeret konsekvensanalyse af 
de potentielle omkostninger og byrder for 
europæiske virksomheder og SMV'er, 
inden der fremsættes nye forslag til 
lovgivning eller vedtages nye 
foranstaltninger; opfordrer Kommissionen 
til at foreslå passende støtte til de berørte 
sektorer, når en negativ indvirkning ikke 

11. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en detaljeret konsekvensanalyse af 
de potentielle omkostninger og byrder for 
europæiske virksomheder og SMV'er, 
inden der fremsættes nye forslag til 
lovgivning eller vedtages nye 
foranstaltninger; opfordrer Kommissionen 
til at udskyde nye initiativer indtil efter 
genopretningsfasen og foreslå passende 
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kan undgås; støtte til de berørte sektorer, når en negativ 
indvirkning ikke kan undgås;

Or. en

Ændringsforslag 343
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en detaljeret konsekvensanalyse af 
de potentielle omkostninger og byrder for 
europæiske virksomheder og SMV'er, 
inden der fremsættes nye forslag til 
lovgivning eller vedtages nye 
foranstaltninger; opfordrer Kommissionen 
til at foreslå passende støtte til de berørte 
sektorer, når en negativ indvirkning ikke 
kan undgås;

11. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en detaljeret konsekvensanalyse af 
de potentielle omkostninger og byrder for 
europæiske virksomheder og SMV'er og 
konsekvenserne for beskæftigelsen, inden 
der fremsættes nye forslag til lovgivning 
eller vedtages nye foranstaltninger; 
opfordrer Kommissionen til at foreslå 
passende støtte til de berørte sektorer, når 
en negativ indvirkning ikke kan undgås;

Or. en

Ændringsforslag 344
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en detaljeret konsekvensanalyse af 
de potentielle omkostninger og byrder for 
europæiske virksomheder og SMV'er, 
inden der fremsættes nye forslag til 
lovgivning eller vedtages nye 
foranstaltninger; opfordrer Kommissionen 
til at foreslå passende støtte til de berørte 

11. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en detaljeret konsekvensanalyse af 
de potentielle omkostninger og byrder for 
europæiske virksomheder og SMV'er og 
konsekvenserne i form af tab af 
arbejdspladser, inden der fremsættes nye 
forslag til lovgivning eller vedtages nye 
foranstaltninger; opfordrer Kommissionen 
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sektorer, når en negativ indvirkning ikke 
kan undgås;

til at trække eventuelle nye forslag tilbage, 
når en negativ indvirkning synes 
uundgåelig;

Or. en

Ændringsforslag 345
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en detaljeret konsekvensanalyse af 
de potentielle omkostninger og byrder for 
europæiske virksomheder og SMV'er, 
inden der fremsættes nye forslag til 
lovgivning eller vedtages nye 
foranstaltninger; opfordrer Kommissionen 
til at foreslå passende støtte til de berørte 
sektorer, når en negativ indvirkning ikke 
kan undgås;

11. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en detaljeret konsekvensanalyse af 
de potentielle omkostninger og byrder for 
europæiske sektorer, virksomheder og 
SMV'er, inden der fremsættes nye forslag 
til lovgivning eller vedtages nye 
foranstaltninger; opfordrer Kommissionen 
til at foreslå passende støtte til de berørte 
sektorer, når en negativ indvirkning ikke 
kan undgås;

Or. en

Ændringsforslag 346
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. fremhæver, at bilsektoren er blevet 
meget hårdt ramt af covid-19-krisen, som 
har tvunget dele af industrien og de 
berørte arbejdstagere til hurtigt at tilpasse 
sig til ændringerne på udbudssiden og de 
nye sundhedskrav ud over den 
omstillingsproces, som de allerede befandt 
sig i før pandemien; understreger, at 



PE653.877v02-00 16/177 AM\1208890DA.docx

DA

omstillingen til intelligent og ren mobilitet 
er afgørende for vores udvikling i retning 
af en klimaneutral, digital og mere 
modstandsdygtig økonomi; bemærker, at 
omstillingen – med udgangspunkt i den 
globale konkurrencefordel, som 
europæisk industri har på området for 
køretøjsteknologier – desuden giver os 
lejlighed til at skabe grøn vækst og rene 
job, hvilket er særlig vigtigt i krisetider; 
opfordrer Kommissionen til at opstille 
prioriteter for forskning og innovation, 
digitalisering og støtte til for nystartede 
virksomheder, mikrovirksomheder og små 
og mellemstore virksomheder i bl.a. 
bilsektoren;

Or. en

Ændringsforslag 347
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. opfordrer medlemsstaterne til at 
sikre effektive rammer for forebyggende 
rekonstruktion og muligheden for en ny 
chance for at gøre det muligt for 
hæderlige debitorer, der oplever 
økonomiske problemer, at genoprette 
deres levedygtighed og undgå insolvens, 
og til ikke at afskrække dem fra at forsøge 
sig med nye idéer;

Or. en

Ændringsforslag 348
Christian Ehler

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)



AM\1208890DA.docx 17/177 PE653.877v02-00

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. mener, at foranstaltninger til 
digitalisering og dekarbonisering bør 
udformes med lige stor vægt og på en 
sådan måde, at industrien, herunder 
SMV'erne, præsenteres for muligheder, 
og de allerede berørte sektorer ikke 
pålægges yderligere byrder;

Or. en

Ændringsforslag 349
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. understreger europæisk 
rumindustris såvel strategiske som 
sårbare karakter, en industri sammensat i 
størrelsesordenen 90 % af SMV'er, og 
nødvendigheden af en hurtig støtte for at 
undgå en omstændelig genopretning;

Or. fr

Ændringsforslag 350
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

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. fremhæver, hvor strategisk vigtig, 
men også skrøbelig den europæiske 
rumfartsindustri er, idet 90 % af den 
består af SMV'er, og understreger 
behovet for hurtig støtte for at undgå en 
møjsommelig genopbygning;
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Or. en

Ændringsforslag 351
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
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, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. minder om, at medlemsstaterne vil 
spille en afgørende rolle for at sikre en 
vellykket genopretning, hvor EU's 
begrænsede ressourcer udnyttes optimalt;

Or. en

Ændringsforslag 352
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Forslag til beslutning
Punkt 11 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11b. understreger, at turistsektoren er 
blevet hårdt ramt af covid-19-krisen, idet 
den stort set har været lammet i tre 
måneder; opfordrer Kommissionen til at 
opstille prioriterede mål med henblik på at 
hjælpe sektoren og fremme dens 
genopretning, da den er en af de vigtigste 
sektorer for Den Europæiske Union og 
tegner sig for 9,5 % af EU's BNP; 
påpeger, at det er afgørende, at vi bevæger 
os i retning af en europæisk 
turismepolitik, som bidrager væsentligt til 
at forbedre EU's konkurrenceevne i 
denne sektor, fremmer samarbejde 
mellem medlemsstater og regioner, skaber 



AM\1208890DA.docx 19/177 PE653.877v02-00

DA

muligheder for nye investeringer og 
nyskabelser og yder økonomisk støtte til 
SMV'er og deres digitaliseringsproces for 
at skabe et bæredygtigt, innovativt og 
robust europæisk turismeøkosystem, som 
beskytter arbejdstagernes og forbrugernes 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 353
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, 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

Forslag til beslutning
Punkt 11 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11b. understreger, at mange SMV'er 
ikke vil have den fornødne likviditet til at 
investere i en bæredygtig digital 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
overveje at oprette et program med 
værdibeviser for SMV'er for at bakke op 
om deres indsats med hensyn til bl.a. 
opgradering af forældet udstyr, øget 
videnoverførsel og udpegelse af de rette 
anvendelsesformer for teknologier, 
herunder industriel kunstig intelligens, 
opkvalificering af arbejdsstyrken med de 
umiddelbart krævede kompetencer for at 
åbne mulighed for fjernadministration af 
enheder, produktionsovervågning, bedre 
samarbejde blandt medarbejdere osv.;

Or. en

Ændringsforslag 354
Patrizia Toia
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Forslag til beslutning
Overskrift 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Anden fase — genopbygning og omstilling Anden fase — genopbygning og omstilling 
hurtigst muligt

Or. en

Ændringsforslag 355
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
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, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Overskrift 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Anden fase — genopbygning og 
omstilling

Omstilling og innovation

Or. en

Ændringsforslag 356
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
industriens konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
lang sigt;

12. mener, at EU på baggrund af 
nødfasens afbødende virkning bør 
opskalere den anden fase af sin industrielle 
strategi: at forvalte omstillingen af 
europæisk industri i retning af 
nettonulemission af drivhusgasser og 
digitalisering på en socialt ansvarlig måde 
og derved forbedre industriens 
konkurrenceevne, modstandsdygtighed og 
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miljø- og klimamæssige forsvarlighed på 
lang sigt, idet vi samtidig styrker dialogen 
mellem arbejdsmarkedets parter;

Or. en

Ændringsforslag 357
Cornelia Ernst, Marisa Matias

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
industriens konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
lang sigt;

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
industriens konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
lang sigt; mener, at investeringer i 
færdigheder og kompetencer og et stærkt 
partnerskab mellem arbejdsmarkedets 
parter udgør drivkræfterne bag 
produktivitet, innovation og skabelse af 
job af høj kvalitet;

Or. en

Ændringsforslag 358
Christian Ehler

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
industriens konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
lang sigt;

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
industriens konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
lang sigt; minder om, at medlemsstaterne 
vil spille en afgørende rolle for at sikre en 
vellykket genopretning, hvor EU's 
begrænsede ressourcer udnyttes optimalt;
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Or. en

Ændringsforslag 359
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
industriens konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
lang sigt;

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
overgangen til et meget energi- og 
ressourceeffektivt, giftfrit og bæredygtigt 
digitaliseret industrigrundlag, som er 
kendetegnet ved nettonulemissioner og 
baseret på vedvarende energi senest i 
2040;

Or. en

Ændringsforslag 360
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
industriens konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
lang sigt;

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
industriens konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
mellemlang og lang sigt; mener, at 
industripolitikken derfor bør blive en 
horisontal opgave for Kommissionen;

Or. en

Ændringsforslag 361
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Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Bart Groothuis, 
Morten Petersen

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
industriens konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
lang sigt;

12. mener, at EU under den aktuelle 
krise bør gå i gang med en anden fase af 
sin industrielle strategi ved at frigøre det 
potentiale, der ligger i den cirkulære 
bioøkonomi, hvor bæredygtige og 
vedvarende ressourcer anvendes til at 
fremme en konkurrencedygtig og 
modstandsdygtig industri på lang sigt;

Or. en

Ændringsforslag 362
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
industriens konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
lang sigt;

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre en 
retfærdig og bæredygtig 
produktionsmodel, der kan garantere 
industriens udvikling, modstandsdygtighed 
og bæredygtighed på lang sigt og sikre 
beskæftigelsen;

Or. en

Ændringsforslag 363
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
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, Seán Kelly, 
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Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
industriens konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
lang sigt;

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
industriens konkurrenceevne, 
bæredygtighed og digitalisering, som vil 
føre til modstandsdygtighed på lang sigt;

Or. en

Ændringsforslag 364
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
industriens konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
lang sigt;

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre alle dets 
økonomiske sektorers konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
lang sigt;

Or. en

Ændringsforslag 365
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 

12. mener, at EU under nødfasen bør 
gå i gang med en anden fase af sin 
industrielle strategi: at sikre industriens 
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industriens konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
lang sigt;

konkurrenceevne, modstandsdygtighed og 
bæredygtighed på lang sigt;

Or. en

Ændringsforslag 366
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. mener, at EU, når nødfasen er 
overstået, bør gå i gang med en anden fase 
af sin industrielle strategi: at sikre 
industriens konkurrenceevne, 
modstandsdygtighed og bæredygtighed på 
lang sigt;

12. mener, at EU under nødfasen bør 
tage højde for og forberede sig på en 
anden fase af sin industrielle strategi: at 
bevæge os i retning af et grønnere og 
mere innovativt, inklusivt og suverænt 
Europa på lang sigt;

Or. en

Ændringsforslag 367
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. anerkender, at forskellige 
industrisektorer får et stort behov for 
investeringer i 2020'erne, da mange af 
deres anlæg er ved at være 50-70 år 
gamle; anerkender, at covid-19-krisens 
konsekvenser sandsynligvis vil øge dette 
behov for geninvesteringer i betragtning 
af, at en del af de gamle anlæg er lukket 
ned som følge af et fald i produktionen; 
understreger, at disse geninvesteringer 
skal være forenelige med målet om CO2-
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neutralitet, navnlig da så store 
investeringer kun foretages hvert 30.-40. 
år, og ellers risikerer at blive strandede 
aktiver og føre til fastlåsning i 
miljøskadelig teknologi og infrastruktur, 
som er baseret på fossile brændstoffer, alt 
imens dyrebare ressourcer fjernes fra de 
mest nødvendige investeringsstrømme i 
bl.a. energi- og ressourcebesparelser, 
foranstaltninger til fremme af en cirkulær 
økonomi og vedvarende energiproduktion, 
som kan bidrage til at opretholde 
elektrificeringen af industriprocesser;

Or. en

Ændringsforslag 368
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. mener, at Unionen har behov for 
en grøn industristrategi, der harmonerer 
med Parisaftalen, og som sætter målene i 
den grønne pagt (kampen mod 
klimaændringer og beskyttelse af miljøet 
og biodiversiteten) i fokus for den 
europæiske økonomiske politik; mener, at 
strategien derfor skal fremskynde 
omstillingen af vores industri i retning af 
kulstofneutralitet og fylde hullerne i 
investeringerne på klimaområdet i EU, 
hvilket er nødvendigt for at sikre 
overgangen til klimaneutralitet;

Or. en

Ændringsforslag 369
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
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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

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. mener, at intelligente, bæredygtige 
og fuldt sammenkoblede netværk og 
projekter inden for transport, energi, 
digital teknologi og vandinfrastruktur er 
en forudsætning for at kunne gennemføre 
et velfungerende indre marked i EU; 
mener endvidere, at investeringer i vigtig 
infrastruktur giver EU's konkurrenceevne 
og beskæftigelse et boost, hvilket medfører 
fordele på lang sigt i kraft af bedre 
konnektivitet og fungerer som katalysator 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst;

Or. en

Ændringsforslag 370
Salvatore De Meo

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. 12a. mener, at intelligente, 
bæredygtige og fuldt sammenkoblede 
netværk og projekter inden for transport, 
energi, digital teknologi og 
vandinfrastruktur er en forudsætning for 
at kunne gennemføre et velfungerende 
indre marked i EU; mener endvidere, at 
investeringer i vigtig infrastruktur giver 
EU's konkurrenceevne og beskæftigelse et 
boost, hvilket medfører fordele på lang 
sigt i kraft af bedre konnektivitet og 
fungerer som katalysator for intelligent, 
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bæredygtig og inklusiv vækst;

Or. en

Ændringsforslag 371
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. gentager, hvor vigtigt det er at 
gennemføre ad hoc-støtteforanstaltninger 
over for SMV'er gennem forsvarlig 
økonomisk støtte i den næste flerårige 
finansielle ramme; mener, at SMV'erne 
bør støttes yderligere ved brug af 
lettilgængelige redskaber, der 
kendetegnes ved hurtige, fleksible og 
SMV-venlige procedurer, hvor 
administrative byrder og hindringer 
undgås, og der sikres adgang til 
finansiering og den nødvendige likviditet;

Or. en

Ændringsforslag 372
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. fremhæver vigtigheden af at 
udforme en politik, som tackler de 
demografiske udfordringer i mange af 
EU's regioner, ved at fremme industrier, 
som stimulerer lokal regional vækst i 
arbejdspladser og tiltrækker nye 
generationer af arbejdere;

Or. en
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Ændringsforslag 373
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. mener, at det er afgørende for 
EU's industris konkurrenceevne, at 
Unionen vedtager nye og højere mål frem 
mod 2030 med hensyn til reduktion af 
drivhusgasser, udbredelse af vedvarende 
energi og energieffektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 374
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 12 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12b. lægger vægt på, at EU ved at 
ændre sine industrisektorer kan skabe ny 
fremdrift med hensyn til innovation og 
opretholdelse af industriproduktionen i 
Europa under overgangen til 
nettonulemissionsøkonomien; minder om, 
at andre økonomier er sporet ind på en 
lignende vej mod emissionsreduktion, og 
at den globale efterspørgsel efter 
nettonulemissionsprodukter, -processer og 
-teknologier derfor er stigende; 
understreger, at EU i kraft af det indre 
markeds størrelse skal forblive et førende 
marked og en global leder på området for 
innovative og miljøvenlige produkter, 
produktionsformer, tjenester og 
virksomheder; tilslutter sig, at EU's 
industristrategi skal være den katalysator, 
der sikrer, at EU nyder godt af den 
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konkurrencefordel, der følger af at være 
pioner på vejen mod nettonulemission af 
drivhusgasser;

Or. en

Ændringsforslag 375
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 12 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12b. understreger behovet for at 
forbedre markedsmulighederne og øge 
investeringerne i de europæiske 
værdikæder, der er befordrende for 
omfattende udbredelse af grønne 
teknologier, i bæredygtige og reparerbare 
produkter og i etablering af markeder for 
cirkulære og klimaneutrale produkter i 
overensstemmelse med handlingsplanen 
for den cirkulære økonomi; minder i 
denne henseende om den digitale sektors 
potentiale til at nå frem til en europæisk 
klimaneutral økonomi og om behovet for 
at mindske dens CO2-fodaftryk;

Or. en

Ændringsforslag 376
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Forslag til beslutning
Punkt 12 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12b. mener, at Den Europæiske Union 
skal fremme dialogen mellem 
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arbejdsmarkedets parter i forbindelse med 
udformningen af en ny industripolitisk 
strategi for Europa, idet civilsamfundet 
sikres inddragelse og adgang til 
oplysninger;

Or. en

Ændringsforslag 377
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære 
økonomis potentiale til at modernisere 
Unionens økonomi, reducere dens energi- 
og ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. mener, at den cirkulære økonomi 
og nulforureningsdagsordenen skal være 
et centralt element i Unionens økonomi, 
hvor affaldsforebyggelse og nedbringelse 
af dens energi- og ressourceforbrug 
prioriteres i hele industrisektorer og deres 
produkter, produktionsprocesser, 
forretningsmodeller og værdikæder, 
hvilket fremmer dematerialiseringen og 
detoksificeringen af EU's økonomi og gør 
EU mindre afhængig af kildematerialer, 
alt imens det tilskynder til innovation, 
etablering af nye markeder og skaber et 
meget stort potentiale for nye sikre og 
bæredygtige job på lokalt plan, navnlig 
for SMV'er; fremhæver de stærke 
synergier mellem klimaindsatsen og den 
cirkulære økonomi, navnlig i de energi- 
og ressourcekrævende industrier;

Or. en

Ændringsforslag 378
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 13
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere og 
dekarbonisere Unionens økonomi, 
reducere dens energi- og ressourceforbrug 
og omdanne hele industrisektorer og deres 
værdikæder i kraft af bæredygtig 
produktdesign og bæredygtige 
produktionsprocesser, genbrug, 
genanvendelse og reparation af varer og 
ressourcer; glæder sig i den henseende 
over den nye handlingsplan for den 
cirkulære økonomi; opfordrer 
Kommissionen til at opstille større 
incitamenter til at øge 
ressourceeffektiviteten og genanvendelsen 
i industriprocesser, i byggesektoren og i 
forbruget af slutprodukter samt 
udnyttelsen af industriel spildvarme og -
køling;

Or. en

Ændringsforslag 379
Maria Spyraki, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug, omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder samt 
øge den strategiske autonomi med hensyn 
til råstoffer, der er nødvendige for den 
digitale og grønne omstilling; mener i den 
henseende, at udnyttelse af 
ikkegenanvendeligt affald og 
biomasseaffald i industriprocesser kan 
spille en afgørende rolle med hensyn til at 
understøtte dekarboniseringen af visse 
industrier; opfordrer Kommissionen til 
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hurtigt at træffe foranstaltninger for at 
sikre, at industrien kan få mere udbredt 
adgang til disse former for affald;

Or. en

Ændringsforslag 380
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder; 
understreger, at der for at mindske 
unødvendigt forbrug er behov for en fuldt 
ud cirkulær økonomi for at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050, styrke 
vores økonomiske konkurrenceevne og 
bevare vores naturlige miljø; påpeger, at 
en model til europæisk cirkulær økonomi 
alene kan være brugbar, hvis vi har et 
fælles marked til at genbruge primære og 
sekundære råvarer;

Or. en

Ændringsforslag 381
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 13
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, bl.a. ved at etablere markeder 
for kulstoffattige løsninger og løsninger, 
der anvender vedvarende energi, og som 
kan erstatte produkter og materialer, der 
baseret på fossile brændstoffer, reducere 
dens energi- og ressourceforbrug og 
omdanne hele industrisektorer og deres 
værdikæder; gentager, at forskellige 
sektorer har forskellige udgangspunkter 
og veje, der fører til dekarbonisering; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
anerkende de særlige forhold, der 
kendetegner forskellige sektorer, og tage 
hensyn til disse i den økosystembaserede 
tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 382
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug, opstille incitamenter for 
innovation og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder, 
hvilket rummer et meget stort potentiale 
til at skabe arbejdspladser på lokalt plan; 
opfordrer til udvikling af nye miljøvenlige 
teknologier og løsninger til forebyggelse 
af miljøpåvirkninger; understreger 
behovet for at gennemføre den nye 
handlingsplan for den cirkulære økonomi 
og tilskynde til bæredygtig produktion;
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Or. en

Ændringsforslag 383
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære 
økonomis potentiale til at modernisere 
Unionens økonomi, reducere dens energi- 
og ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. mener, at principperne om 
cirkularitet skal gøres til 
omdrejningspunkt for moderniseringen af 
Unionens økonomi ved at prioritere en 
nedbringelse af energi- og 
ressourcebehovet og omstilling af hele 
industrisektorer og deres 
produktionsprocesser, 
forretningsmodeller, værdikæder og i 
sidste ende deres produkter og tjenester; 
opfordrer Kommissionen til at opstille 
sektorspecifikke ressourceeffektivitetsmål 
og gennemføre tilsyns- og 
kontrolforanstaltninger på basis af 
målbare og realistiske indikatorer;

Or. en

Ændringsforslag 384
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder; 
understreger, at renoveringsbølgen vil 
være endnu en relevant lejlighed for 
mange sektorer og for hele det 
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europæiske samfund under dets 
miljømæssige omstilling i kraft af den 
meget store multiplikator- og 
løftestangseffekt, som byggeribranchen 
har på andre økonomiske sektorer;

Or. en

Ændringsforslag 385
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder; 
bemærker, at markedet selv bør stå for 
denne omdannelse, uden at industrien 
eller det indre marked udsættes for tvang 
eller risici; understreger behovet for at 
tage hensyn til nedlukningen af 
virksomheder og tabet af arbejdspladser 
som følge af den industrielle omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 386
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder; 
fremhæver den cirkulære økonomis rolle 
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med hensyn til sikring af forsyningen af 
råvarer og af EU's strategiske autonomi; 
understreger, at jernindustrien er særlig 
udsat for illoyal konkurrence;

Or. fr

Ændringsforslag 387
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug, omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder og 
øge den strategiske autonomi for vigtige 
råstoffer, der er nødvendige for den 
grønne og digitale omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 388
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder; 
påpeger, at EU's strategi for intelligent 
sektorintegration er et vigtigt initiativ for 
at sikre bæredygtig økonomisk 
genopretning;

Or. en
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Ændringsforslag 389
Marek Paweł Balt

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens 
energiressourceforbrug, omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder og 
øge den strategiske autonomi for vigtige 
råstoffer, der er nødvendige for den 
grønne og digitale omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 390
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. mener, at den cirkulære økonomi 
skal være i centrum for en moderniseret 
EU-økonomi, og at Unionen skal 
prioritere reduktionen af sit energi- og 
ressourceforbrug og omdannelsen af hele 
industrisektorer og deres produkter, 
produktionsprocesser, 
forretningsmodeller og værdikæder;

Or. en

Ændringsforslag 391
Pietro Fiocchi

Forslag til beslutning
Punkt 13
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder og i 
denne omstillingsfase sikre alle 
erhvervssektorer en passende støtte;

Or. it

Ændringsforslag 392
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder, bl.a. 
med hensyn til at sikre ansvarlig og 
bæredygtig forvaltning af 
forsyningskæderne i og uden for EU;

Or. en

Ændringsforslag 393
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
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ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder samt 
forbedre autonomien og 
forsyningssikkerheden i forbindelse med 
den digitale og grønne omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 394
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder, bl.a. 
med hensyn til genanvendelse og genbrug 
for at mindske afhængigheden af 
råstoffer;

Or. en

Ændringsforslag 395
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

13. fremhæver den cirkulære økonomis 
potentiale til at modernisere Unionens 
økonomi, reducere dens energi- og 
ressourceforbrug, forbedre dens 
strategiske autonomi for så vidt angår 
vigtige råstoffer og omdanne hele 
industrisektorer og deres værdikæder;

Or. en
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Ændringsforslag 396
Grzegorz Tobiszowski
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. påpeger, at elektrificering og 
forgasning i forbindelse med 
industriprocesser, som har til formål at 
mindske drivhusgasemissionerne, lægger 
en meget stor økonomisk byrde på 
industrien, da dette ikke kun kræver 
indkøb af nye maskiner, men også store 
investeringer i infrastruktur (såsom elnet, 
netkapacitet, kompressorstationer), og 
derfor har en betydelig indvirkning på 
industriens konkurrenceevne; opfordrer 
derfor Kommissionen til at udarbejde en 
plan med foranstaltninger, der skal 
træffes på unionsplan for at sikre, at der 
mobiliseres tilstrækkelige økonomiske 
ressourcer til at foretage de investeringer, 
som er nødvendige for, at energiintensive 
industrier kan bidrage til en klimaneutral 
EU-økonomi, herunder et forslag om en 
proportionel forøgelse af 
kompensationsmekanismerne for 
medlemsstater med forskellige 
udgangspunkter og et BNP pr. capita, der 
ligger under EU-gennemsnittet;

Or. en

Ændringsforslag 397
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. fremhæver den centrale rolle, som 
europæisk industri kan spille som aktiv 
fortaler for ambitiøse miljømæssige og 
sociale målsætninger, bl.a. med hensyn til 
menneskerettigheder; mener, at EU for at 
sikre dette er nødt til at opstille 
overordnede rammer for obligatorisk due 
diligence, som pålægger industrien at 
udpege, forebygge, afbøde og redegøre for 
miljømæssige og sociale risici, 
følgevirkninger, misbrug og skader i 
forbindelse med dens indenlandske og 
udenlandske aktiviteter og på tværs af 
forsyningskæder for at skabe klarhed om 
minimumsstandarder og sikre lige vilkår;

Or. en

Ændringsforslag 398
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. påpeger, at renoveringsbølgen 
åbner rigtig gode muligheder for EU's 
bygge- og energisektor og for så vidt 
angår innovative løsninger, hvis 
principperne om energi- og 
ressourceeffektivitet efterleves fuldt ud; 
opfordrer Kommissionen til at udarbejde 
standarder for materialer, miljøvenligt 
design i byggesektoren og kontroller; 
understreger behovet for en klimaneutral 
bygningsmasse og for harmonisering af 
metoderne til vurdering af bygningers 
bæredygtighed i Europa og for at lette 
integration af struktur- og 
bæredygtighedsrelaterede kriterier i 
konstruktionsprocessen;
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Or. en

Ændringsforslag 399
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. mener, at forbrugernes adfærd 
spiller en vigtig rolle i den industrielle 
omstilling; opfordrer derfor til øget 
åbenhed om det CO2-fodaftryk, som 
slutprodukter afsætter i hele deres 
livscyklus, genanvendeligt indhold og 
fremstillingsprocesser, der er socialt 
retfærdige for forbrugerne; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere, hvilke 
midler der kan anvendes til at dirigere 
forbrugernes adfærd i retning af rene og 
rimelige produkter og teknologier;

Or. en

Ændringsforslag 400
Christian Ehler

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. påpeger, at EU bør promovere og 
investere i nye kilder til intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst; mener, at 
Fællesskabet i den forbindelse bør frigøre 
det potentiale, som i vid udstrækning 
stadig ikke udnyttes i bestræbelserne på at 
skabe vækst og beskæftigelse i de kreative 
og kulturelle industrier, på grund af deres 
store indvirkning på områder såsom nye 
forretningsmodeller, kreativitet og 
innovation, digitalisering og udvikling af 
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kompetencer;

Or. en

Ændringsforslag 401
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. opfordrer Kommissionen til at 
fastsætte sektorspecifikke EU-mål for 
ressourceeffektivitet og supplere disse 
med en mere helhedsorienteret tilgang ved 
at opstille et overordnet mål for 
nedbringelse af ressourceforbruget med 
konkrete indikatorer, der skal medtages i 
det europæiske semester;

Or. en

Ændringsforslag 402
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. påpeger, at industristrategien bør 
udvikles i overensstemmelse med den 
grønne pagt, SMV-strategien, 
datastrategien og handlingsplanen for 
den cirkulære økonomi;

Or. en
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Ændringsforslag 403
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 13 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13b. påpeger den grønne mobilitets 
potentiale til at skabe nye job, sætte skub i 
europæisk industri og reducere 
emissionerne fra transportsektoren; 
efterlyser øgede investeringer i 
højhastighedstog og renovering af 
intercitytognet og øgede investeringer i 
offentlig transport, der bruger 
brændselsceller og brint; understreger 
behovet for at fremme grøn mobilitet ved 
at investere i bedre infrastruktur såsom 
mere udbredte ladestationer; mener, at 
kortere afstand mellem ladestationer vil 
åbne mulighed for, at markedet for 
elektriske køretøjer udvikler sig væsentligt 
og hurtigere, hvilket vil have en positiv 
indvirkning på vores CO2-fodaftryk; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
fremlægge en omfattende strategi for 
udbredelse af en infrastruktur til hurtig 
EV-opladning for at tilskynde 
forbrugerne til at tage elektriske køretøjer 
til sig, idet de får sikkerhed for 
teknologiens potentiale og adgang til et 
tætvævet net af kompatible ladestationer, 
og opfordrer Kommissionen til at støtte 
europæisk bilproduktion;

Or. en

Ændringsforslag 404
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Carlo Calenda
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Forslag til beslutning
Punkt 13 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13b. fremhæver det potentiale, som de 
kulturelle og kreative sektorer rummer 
med hensyn til at fremme innovation, 
fungere som katalysatorer for forandring 
i andre sektorer og tilskynde til 
opfindelser og fremskridt; bemærker, at 
innovative økonomiske sektorer bliver 
mere og mere afhængige af kreativitet for 
at fastholde deres konkurrencefordel; 
bemærker desuden, at de kulturelle og 
kreative sektorer på grund af de nye og 
stadig mere komplekse, kreative og 
indbyrdes forbundne forretningsmodeller 
i stigende grad bliver et afgørende 
element ved næsten alle produkter og 
tjenester; mener derfor, at EU bør 
videreudvikle sine kreative og kulturelle 
aktiver, og opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at rette tilstrækkelig 
opmærksomhed mod de kulturelle og 
kreative sektorer i forbindelse med 
udformningen af overordnede, 
sammenhængende rammer for 
industripolitikken på lang sigt, bl.a. med 
hensyn til adgang til finansiering og 
støtteprogrammer;

Or. en

Ændringsforslag 405
Grzegorz Tobiszowski
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Forslag til beslutning
Punkt 13 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13b. minder om EU's køreplan for en 
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konkurrencedygtig omlægning af 
energiintensive industrier fra 2019, som 
fokuserer på at forvalte omlægningen, alt 
imens de europæiske industriers 
konkurrenceevne opretholdes, og 
opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre sin henstilling for at bidrage 
til at flytte import væk fra tredjelande, der 
ikke overholder miljøstandarderne i 
tilstrækkelig grad, og tilskynde til højere 
klimaambitioner hos EU's 
handelspartnere på verdensplan;

Or. en

Ændringsforslag 406
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
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, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 13 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13b. påpeger, at EU bør promovere og 
investere i nye kilder til intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst; mener, at 
Fællesskabet i den forbindelse bør frigøre 
det potentiale, som i vid udstrækning 
stadig ikke udnyttes i bestræbelserne på at 
skabe vækst og beskæftigelse i de kreative 
og kulturelle industrier, på grund af deres 
store indvirkning på områder såsom nye 
forretningsmodeller, kreativitet og 
innovation, digitalisering og udvikling af 
kompetencer;

Or. en

Ændringsforslag 407
Tom Berendsen
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for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Sara Skyttedal, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk 
ramme for at sikre politisk sammenhæng 
på tværs af alle EU-politikker og en 
ensartet tilgang til forvaltning på alle 
politikområder og dermed bane vejen for 
en klar og stabil strategi for de europæiske 
industrier;

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimaneutralitet i 
EU-lovgivningen; mener, at der også er 
behov for en mere holistisk og systematisk 
politikramme for at sikre politisk 
sammenhæng på tværs af alle EU-
politikker og en ensartet tilgang til 
forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier, som 
skaber den retssikkerhed og 
forudsigelighed, der er nødvendig for at 
opretholde et gunstigt miljø for 
fremtidssikrede investeringer; mener, at 
Europa for at sikre en vellykket 
energiomstilling får behov for store 
mængder kulstoffattig og økonomisk 
overkommelig vedvarende energi, bl.a. fra 
tredjelande, for at øge energieffektiviteten 
i alle sektorer og understøtte 
infrastrukturen; efterlyser i den 
forbindelse strategiske initiativer inden 
for EU og fokus på energipolitikken i 
EU's udenrigs- og naboskabspolitik, 
herunder økonomisk støtte til alliancer 
med afrikanske/arabiske lande 
vedrørende brintenergi og grøn energi; 
mener, at disse alliancer også bør udgøre 
en del af handelsaftalerne; understreger, 
hvor stor betydning stærke alliancer har 
med hensyn til at afhjælpe problemer med 
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knappe ressourcer og råstoffer;

Or. en

Ændringsforslag 408
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

14. mener, at der – hvis de relevante 
reguleringsmæssige, teknologiske og 
økonomiske betingelser er opfyldt – er et 
betydeligt potentiale i nationale og globale 
markeder for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål for 2030 
og 2050 i EU-lovgivningen; mener, at der 
også er behov for en mere holistisk og 
systematisk ramme for at sikre politisk 
sammenhæng på tværs af alle EU-
politikker og en ensartet tilgang til 
forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier, som 
skaber den nødvendige retssikkerhed for 
investorerne, navnlig SMV'er; er af den 
opfattelse, at grøn industriel omstilling 
kræver offentlige og private investeringer, 
som fremmer udvikling af bæredygtig 
mobilitet, dekarbonisering af industrien, 
navnlig energiforbruget, og renovering af 
bygninger;

Or. en
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Ændringsforslag 409
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk 
ramme for at sikre politisk sammenhæng 
på tværs af alle EU-politikker og en 
ensartet tilgang til forvaltning på alle 
politikområder og dermed bane vejen for 
en klar og stabil strategi for de europæiske 
industrier;

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; understreger 
nødvendigheden af at etablere nye 
markeder og værdikæder for 
lavemissionsteknologier og -produkter 
inden for EU og styrke de eksisterende for 
at opnå europæisk lederskab på disse 
områder og for at sikre, at omstillingen i 
retning af klimaneutralitet åbner 
holdbare forretningsmæssige muligheder 
for erhvervslivet, herunder SMV'erne; 
mener endvidere, at klimaloven er et første 
skridt i retning af at forankre klimamål i 
EU-lovgivningen; mener, at der også er 
behov for et mere holistisk og systematisk 
mål og en befordrende ramme for at sikre 
politisk sammenhæng på tværs af alle EU-
politikker og en ensartet tilgang til 
forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og 
forudsigelig strategi for de europæiske 
industrier;

Or. en

Ændringsforslag 410
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Forslag til beslutning
Punkt 14
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener, at øget 
strategisk autonomi bør være en prioritet 
på bestemte områder, f.eks. vigtige stoffer 
til fremstilling af lægemidler, medicinsk 
udstyr og de metaller og mineraler, der er 
behov for i større mængder i forbindelse 
med den grønne og digitale omstilling; 
mener endvidere, at klimaloven er et første 
skridt i retning af at forankre klimamål i 
EU-lovgivningen; mener, at der også er 
behov for en mere holistisk og systematisk 
ramme for at sikre politisk sammenhæng 
på tværs af alle EU-politikker og en 
ensartet tilgang til forvaltning på alle 
politikområder og dermed bane vejen for 
en klar og stabil strategi for de europæiske 
industrier;

Or. en

Ændringsforslag 411
Marek Paweł Balt

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener, at åben 
strategisk autonomi bør være en prioritet 
på bestemte områder, f.eks. vigtige stoffer 
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lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

til fremstilling af lægemidler, medicinsk 
udstyr og de metaller og mineraler, der er 
behov for i større mængder i forbindelse 
med den grønne og digitale omstilling; 
mener endvidere, at klimaloven er et første 
skridt i retning af at forankre klimamål i 
EU-lovgivningen; mener, at der også er 
behov for en mere holistisk og systematisk 
ramme for at sikre politisk sammenhæng 
på tværs af alle EU-politikker og en 
ensartet tilgang til forvaltning på alle 
politikområder og dermed bane vejen for 
en klar og stabil strategi for de europæiske 
industrier;

Or. en

Ændringsforslag 412
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for og globalt EU-lederskab inden for 
lavemissionsteknologier og bæredygtige 
produkter, processer og tjenester i hele 
værdikæden fra råstoffer til energiintensive 
industrier, fremstillingsindustrien og 
sektoren for industrielle tjenesteydelser; 
mener, at navnlig vedvarende 
energiteknologier bør betragtes som 
strategiske og prioriteres i EU's nye 
industripolitik; mener endvidere, at 
klimaloven er et første skridt i retning af at 
forankre klimamål i EU-lovgivningen; 
mener, at der også er behov for en mere 
holistisk og systematisk ramme for at sikre 
politisk sammenhæng på tværs af alle EU-
politikker og en ensartet tilgang til 
forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
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strategi for de europæiske industrier;

Or. en

Ændringsforslag 413
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier, vedvarende 
energiteknologier og bæredygtige 
produkter, processer og tjenester, som 
understøtter en robust europæisk 
værdikæde på området for banebrydende 
og innovative vedvarende og rene 
teknologier fra råstoffer til energiintensive 
industrier, fremstillingsindustrien og 
sektoren for industrielle tjenesteydelser; 
mener endvidere, at klimaloven er et første 
skridt i retning af at forankre klimamål i 
EU-lovgivningen; mener, at der også er 
behov for en mere holistisk og systematisk 
ramme for at sikre politisk sammenhæng 
på tværs af alle EU-politikker og en 
ensartet tilgang til forvaltning på alle 
politikområder og dermed bane vejen for 
en klar og stabil strategi for de europæiske 
industrier;

Or. en

Ændringsforslag 414
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 14. mener, at der er et potentiale i 
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potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

nationale og globale markeder for 
lavemissionsteknologier og bæredygtige 
produkter, processer og tjenester i hele 
værdikæden fra råstoffer til energiintensive 
industrier, fremstillingsindustrien og 
sektoren for industrielle tjenesteydelser; 
mener, at der også er behov for en mere 
holistisk og systematisk ramme for at sikre 
politisk sammenhæng på tværs af alle EU-
politikker og en ensartet tilgang til 
forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

Or. en

Ændringsforslag 415
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen, og opfordrer indtrængende 
Kommissionen til også at fastsætte mål 
for industrisektoren, som skal forankres i 
EU-lovgivningen; mener, at der også er 
behov for en mere holistisk og systematisk 
ramme for at sikre politisk sammenhæng 
på tværs af alle EU-politikker og en 
ensartet tilgang til forvaltning på alle 
politikområder og dermed bane vejen for 
en klar og stabil strategi for de europæiske 
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industrier;

Or. en

Ændringsforslag 416
Pietro Fiocchi

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser samt mange 
SMV'er, der er engageret i udviklingen af 
grønne teknologier, produkter og 
tjenester; mener endvidere, at klimaloven 
er et første skridt i retning af at forankre 
klimamål i EU-lovgivningen; mener, at der 
også er behov for en mere holistisk og 
systematisk ramme for at sikre politisk 
sammenhæng på tværs af alle EU-
politikker og en ensartet tilgang til 
forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

Or. it

Ændringsforslag 417
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 14. mener, at der er et betydeligt 
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potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener, at der 
også er behov for en mere holistisk og 
systematisk ramme for at sikre politisk 
sammenhæng på tværs af alle EU-
politikker og en ensartet tilgang til 
forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

Or. en

Ændringsforslag 418
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier, 
nulemissionsteknologier og teknologier 
baseret på vedvarende energi samt 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk, 
bindende ramme for at sikre politisk 
sammenhæng på tværs af alle EU-
politikker og en ensartet, forudsigelig og 
inklusiv tilgang til forvaltning på alle 
politikområder og dermed bane vejen for 
en klar og stabil strategi for de europæiske 
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industrier;

Or. en

Ændringsforslag 419
Grzegorz Tobiszowski
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk 
ramme for at sikre politisk sammenhæng 
på tværs af alle EU-politikker og en 
ensartet tilgang til forvaltning på alle 
politikområder og dermed bane vejen for 
en klar og stabil strategi for de europæiske 
industrier;

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at der ud over klimaloven 
navnlig er behov for at sikre politisk 
sammenhæng på tværs af alle EU-
politikker og en ensartet tilgang til 
forvaltning på alle politikområder for at 
skabe en vis sikkerhed og forudsigelighed, 
som de europæiske industrier kan basere 
deres beslutninger og investeringer på;

Or. en

Ændringsforslag 420
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier; 
efterlyser en streng overholdelse af 
Parisaftalen;

Or. en

Ændringsforslag 421
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lav- og nulemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; understreger, at der også er 
behov for en mere holistisk og systematisk, 
bindende ramme for at sikre politisk 
sammenhæng på tværs af alle EU-
politikker og en ensartet og gennemskuelig 
tilgang til forvaltning på alle 
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strategi for de europæiske industrier; politikområder og dermed bane vejen for 
en klar, forudsigelig og stabil strategi for 
de europæiske industrier;

Or. en

Ændringsforslag 422
Marc Botenga, Sira Rego
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven ikke er ambitiøs 
nok som et første skridt i retning af at 
forankre klimamål i EU-lovgivningen; 
mener, at der også er behov for en mere 
holistisk og systematisk ramme for at sikre 
politisk sammenhæng på tværs af alle EU-
politikker og en ensartet tilgang til 
forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

Or. en

Ændringsforslag 423
Aldo Patriciello

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 14. mener, at der er et betydeligt 
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potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og teknologier 
baseret på vedvarende energi, bæredygtige 
produkter, processer og tjenester i hele 
værdikæden fra råstoffer til energiintensive 
industrier, fremstillingsindustrien og 
sektoren for industrielle tjenesteydelser; 
mener endvidere, at klimaloven er et første 
skridt i retning af at forankre klimamål i 
EU-lovgivningen; mener desuden, at der 
også er behov for en mere holistisk og 
systematisk ramme for at sikre politisk 
sammenhæng på tværs af alle EU-
politikker og en ensartet tilgang til 
forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

Or. en

Ændringsforslag 424
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lav- og nulemissionsteknologier og 
teknologier baseret på vedvarende energi 
samt bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;
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Or. en

Ændringsforslag 425
Gianna Gancia

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang 
til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil 
strategi for de europæiske industrier;

14. mener, at der er et betydeligt 
potentiale i nationale og globale markeder 
for lavemissionsteknologier og 
bæredygtige produkter, processer og 
tjenester i hele værdikæden fra råstoffer til 
energiintensive industrier, 
fremstillingsindustrien og sektoren for 
industrielle tjenesteydelser; mener 
endvidere, at klimaloven er et første skridt 
i retning af at forankre klimamål i EU-
lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme 
for at sikre strategisk sammenhæng på 
tværs af alle EU-politikker og en ensartet 
tilgang til forvaltning på alle 
politikområder og dermed bane vejen for 
en klar og stabil strategi for de europæiske 
industrier;

Or. it

Ændringsforslag 426
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
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

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. understreger behovet for at 
fremskynde gennemførelsen af den 
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europæiske batterialliance for at frigøre 
det potentiale, der ligger i dens strategiske 
værdikæde, øge mulighederne for 
innovative lokalt fremstillede batterier, 
skabe europæisk merværdi, bidrage til 
den europæiske bilindustris 
konkurrenceevne og lette overgangen til 
et dekarboniseret elforsyningssystem; 
anerkender, at den europæiske bilindustri 
oplever tilbagegang og krise; finder det 
afgørende, at vi opretholder og 
videreudvikler sammenhængende og 
dynamiske kæder inden for forskning, 
fremstilling, produktion, værdiskabelse og 
innovation i EU, idet fokus rettes mod 
fremstilling af køretøjer; mener, at vi på 
baggrund af covid-19-krisen kun kan 
fastholde bilindustriens konkurrenceevne, 
hvis vi skaber en positiv spiral, som 
gavner for innovationen, beskæftigelsen, 
konkurrenceevnen, sundheden, miljøet og 
mobiliteten;

Or. en

Ændringsforslag 427
Grzegorz Tobiszowski
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. opfordrer Kommissionen til at 
støtte investeringer, der har til formål at 
udvide transportinfrastrukturen, navnlig 
den kulstoffattige del, hvilket vil gøre det 
muligt for det første at opnå en 
multiplikatoreffekt, idet der placeres 
ordrer hos et bredt spektrum af enheder i 
form af leverandører og deres 
underleverandører, og for det andet at 
sikre langsigtet bæredygtig vækst ved at 
supplere og udvikle forbindelser mellem 



AM\1208890DA.docx 63/177 PE653.877v02-00

DA

EU's regioner;

Or. en

Ændringsforslag 428
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. minder om, at forsvars- og 
rumfartsindustrien i Europa er en helt 
særlig industrisektor, som har behov for 
specifikke politikker på grund af sin 
unikke karakter; mener i lyset af EU's 
traktater, at gennemførelse af særlige 
foranstaltninger eller politikker for den 
europæiske forsvars- og rumfartsindustri 
ikke bør underminere medlemsstaternes 
nationale beføjelser på sikkerheds- og 
forsvarsområdet;

Or. en

Ændringsforslag 429
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. insisterer på, at en mere udbredt 
anvendelse af vedvarende og rene 
energikilder kræver tilstrækkelige 
infrastrukturer i og mellem landene for at 
sikre energiforsyning på en økonomisk 
overkommelig og bæredygtig måde; 
opfordrer Kommissionen til at fastsætte 
EU-mål for udbredelsen af 
infrastrukturer for vedvarende energi og 
bl.a. træffe foranstaltninger for at fremme 
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VE-fællesskaber;

Or. en

Ændringsforslag 430
Ismail Ertug

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. fremhæver potentialet ved 
sektorkobling, hvor der skabes 
forbindelser mellem energiforbrugende 
sektorer såsom bygge-, transport- og 
industrisektoren; henleder særligt 
opmærksomheden på grøn brint fra 
vedvarende energikilder som et middel til 
at opnå bedre sektorintegration;

Or. en

Ændringsforslag 431
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, 
Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. fremhæver det potentiale, der 
ligger i elektrificering af bilsektoren, som 
der bør tilskyndes til ved brug af 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
grøn brint, intelligente 
opladningssystemer og støtte til forskning 
i batteriteknologi;

Or. en

Ændringsforslag 432
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Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 14 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14b. understreger, at EU's 
emissionshandelssystem er et centralt 
værktøj i bestræbelserne på at nå de 
klimapolitiske mål i Parisaftalen og opnå 
klimaneutralitet i kraft af en 
markedsbaseret tilgang, der sikrer 
teknologineutralitet, som tilskynder 
industrien til at nå de politiske 
målsætninger ved at anvende de mest 
effektive tilgængelige teknologier; 
påpeger, at dekarbonisering af 
energiintensive industrier, der fremstiller 
bl.a. stål, cement og kemiske produkter, 
bør prioriteres højest, og understreger 
samtidig behovet for at undgå kulstof-, 
investerings- og beskæftigelseslækager; 
gentager, at dette kræver adgang til store 
mængder af økonomisk overkommelig ren 
energi og tilhørende infrastruktur; 
opfordrer Kommissionen til at prioritere 
fremme af investeringer i 
energiinfrastruktur, bl.a. i anlæg til 
opsamling og lagring (og eventuel 
udnyttelse) af kulstof og brintanlæg i 
overensstemmelse med behovene for 
dekarbonisering af disse klynger; 
efterlyser på denne baggrund en udvidelse 
af anvendelsesområdet for de aktiviteter 
til opsamling og lagring af kulstof, der er 
omfattet af ETS-direktivet, så det dækker 
multimodale transportmuligheder;

Or. en

Ændringsforslag 433
Tom Berendsen
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for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 14 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14c. anerkender den rolle, som 
kerneenergi kan spille som kulstoffattig 
teknologi i det nationale energimiks, 
forudsat at der træffes tilstrækkelige 
forholdsregler for at sikre de højest 
mulige sikkerhedsstandarder, bl.a. i 
forbindelse med nedlukning, under 
hensyntagen til grænseoverskridende 
problemstillinger; mener, at kerneenergi 
kan spille en rolle med hensyn til at nå 
klimamålene, da den ikke udleder 
drivhusgasser, og samtidig kan sikre en 
betydelig del af elproduktionen i EU; 
mener dog også, at anvendelse af denne 
energiform som følge af det affald, som 
den genererer, forudsætter en strategi på 
mellemlang og lang sigt, hvor der tages 
hensyn til teknologiske fremskridt (laser, 
fusion osv.), som skal forbedre hele 
sektorens bæredygtighed;

Or. en

Ændringsforslag 434
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
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industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas og atomenergi som et 
middel til energiomstilling og brint som en 
potentiel banebrydende teknologi; glæder 
sig over lanceringen af en alliance for ren 
brint og en alliance for 
lavkulstofindustrier;  understreger 
behovet for at sætte skub i forskningen i 
fremstilling af brint og grønne 
brændstoffer i stor målestok og 
teknologier til CO2-opsamling og -lagring 
og for at udforske mulighederne for at 
udnytte geotermiske energikilder; 
opfordrer også til, at der lægges større vægt 
på netværkssikkerhed, infrastrukturer og 
sikker forsyning af rene og økonomisk 
overkommelige energiprodukter og 
råstoffer; opfordrer EU-institutionerne, 
medlemsstaterne, regionerne, industrien 
og alle andre relevante aktører til at 
samarbejde om at øge EU's 
energieffektivitet og skabe førende 
markeder inden for rene teknologier; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, at der ydes støtte til omstilling 
af industrier, hvis slutprodukt er 
forenelige med målene for den økologiske 
omstilling, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen; 
understreger, at stålindustrien er særlig 
sårbar over for unfair konkurrence; 
opfordrer Kommissionen til at intensivere 
sit program for beskyttelse af små og 
mellemstore industrier mod kulstoflækage 
og til at anvende forordningen om CO2-
justeringer og differencekontrakter 
vedrørende kulstof (Carbon-Contracts-
for-Differences), som stemmer overens 
med WTO's bestemmelser, som en 
nødvendig måde til at beskytte EU's 
fremstillingsvirksomheder og 
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arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 435
Grzegorz Tobiszowski
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også 
til, at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til at 
anvende forordningen om CO2-justeringer 
som en måde til at beskytte EU's 
fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle økonomiske 
nøglesektorer, herunder de 
emissionshandelssystemer (ETS'er) og de 
sektorer uden for ETS, der er omfattet, 
bør bidrage til at nå Unionens klimamål; 
understreger betydningen af naturgas som 
et bæredygtigt og omkostningseffektivt 
middel til energiomstilling og en teknisk 
katalysator for anvendelsen af nye gasser, 
dvs. biogas, biometan og brint; 
understreger, at naturgas og andre 
gasholdige brændsler vil blive brugt som 
et råmateriale i industrisektoren, eftersom 
der ikke er andre anvendelige alternativer 
i den nærmeste fremtid; opfordrer til en 
klar og stabil lovgivningsmæssig ramme, 
der vil støtte udviklingen og 
moderniseringen af gasinfrastrukturen, 
og understreger, at de respektive 
investeringer ikke kan gøres til genstand 
for forskelsbehandling hverken ud fra 
EU-finansieringsperspektivet eller 
klassificeringsperspektivet; opfordrer også 
til, at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
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Kommissionen til at sikre, at industrier, der 
er udsat for en risiko for en høj 
kulstoflækage, fortsat modtager EU-støtte 
til investering i miljømæssige innovative 
teknologier, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder med at tilpasse sig til de nye 
miljøstandarder, samt til at anvende 
forordningen om CO2-justeringer som en 
måde til at beskytte EU's 
fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 436
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af konkurrencedygtig 
kulstoffri elektricitet som en vigtig 
katalysator for energiintensive industrier, 
af gas som et middel til energiomstilling og 
brint og opsamling, udnyttelse og lagring 
af kulstof som en potentiel banebrydende 
teknologi; opfordrer også til, at der lægges 
større vægt på netværkssikkerhed og 
energiforsyning samt på støttemekanismer 
for at sikre adgang til sikker kulstoffri 
elektricitet til rimelige priser for 
energiintensive sektorer; opfordrer Rådet 
til at øge udgifterne fra EU-budgettet til 
klimaindsatsen; opfordrer Kommissionen 
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samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

til at sikre, at industrier med en høj 
kulstoflækage ikke modtager EU-støtte, og 
til, at EIB som EU's klimabank anvendes 
bedre til at øge den bæredygtige 
finansiering til den offentlige og private 
sektor og til at bistå virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til at 
anvende forordningen om CO2-justeringer 
og forbedringer af eksisterende 
kulstoflækage og 
handelsbeskyttelsesforanstaltninger til at 
beskytte EU's fremstillingsvirksomheder 
og arbejdspladser mod illoyal konkurrence 
på internationalt plan; mener, at 
Kommissionen også bør undersøge andre 
redskaber ud over foranstaltningen i 
forbindelse med CO2-grænseafgifter til at 
støtte omstillingen af europæisk industri 
for at opnå EU's klimamål;

Or. en

Ændringsforslag 437
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse den rolle, 
som ren og bæredygtig energi spiller i 
omstillingen til rene økonomier, og 
understreger betydningen af 
konkurrencedygtig kulstoffri elektricitet 
for europæiske industrier; opfordrer 
Kommissionen til at sikre tilstrækkelige 
investeringer til rene 
energiinfrastrukturprojekter såsom 
intelligente net for at opfylde kravene til 
den stigende elektrificering; understreger 
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klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 438
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør 
bidrage til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
industrier med en høj kulstoflækage ikke 
modtager EU-støtte, og til, at EIB som 

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
køreplan til udformningen af fremtidens 
industri; understreger betydningen af gas 
som et middel til energiomstilling og brint 
som en potentiel banebrydende teknologi 
som en foranstaltning til at sikre EU's 
energiuafhængighed; opfordrer også til, at 
der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer EIB til at øge finansieringen til 
den offentlige og private sektor og til at 
bistå virksomheder i retningen af en 
økonomi, der skaber job og velstand, samt 
til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
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EU's klimabank anvendes bedre til at øge 
den bæredygtige finansiering til den 
offentlige og private sektor og til at bistå 
virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til at 
anvende forordningen om CO2-justeringer 
som en måde til at beskytte EU's 
fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 439
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
industrier med en høj kulstoflækage ikke 
modtager EU-støtte, og til, at EIB som 
EU's klimabank anvendes bedre til at øge 
den bæredygtige finansiering til den 
offentlige og private sektor og til at bistå 
virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til at 
anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence 

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
stabil ramme for klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brintteknologier som 
vigtige banebrydende teknologier; 
understreger det indre energimarkeds 
elastiske funktion som en vigtig 
komponent i energiomstillingen: opfordrer 
i denne forbindelse også til, at der lægges 
større vægt på intelligent og digital 
elektricitet og udvikling af gasnet, som er 
fuldt ud kompatible med 
dekarboniseringsmålene, for at styrke det 
indre energimarked, støtte 
energiomstillingen og forbedre 
energiforsyningssikkerheden; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
prioritere denne finansiering i 
genopbygnings- og genopretningsfasen; 
støtte udviklingen af tværnationale 
energinet samt effektive og hurtige 
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på internationalt plan; beslutningsprocedurer til understøttelse 
heraf; minder om, at brugen af WTO-
forenelige internationale 
markedsmekanismer kan bidrage til at nå 
EU's og medlemsstaternes klimamål på en 
omkostningseffektiv måde og stille forslag 
om hurtig harmonisering af nationale 
energihandelsregler;

Or. en

Ændringsforslag 440
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
industrier med en høj kulstoflækage ikke 
modtager EU-støtte, og til, at EIB som 
EU's klimabank anvendes bedre til at øge 
den bæredygtige finansiering til den 
offentlige og private sektor og til at bistå 
virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til at 
anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence 
på internationalt plan;

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
stabil ramme for klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brintteknologier som 
vigtige banebrydende teknologier; 
understreger det indre energimarkeds 
elastiske funktion som en vigtig 
komponent i energiomstillingen: opfordrer 
i denne forbindelse til, at der lægges større 
vægt på intelligent og digital elektricitet 
og udvikling af gasnet, som er fuldt ud 
kompatible med dekarboniseringsmålene, 
for at styrke det indre energimarked, støtte 
energiomstillingen og forbedre 
energiforsyningssikkerheden; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
prioritere denne finansiering i 
genopbygnings- og genopretningsfasen; 
støtter udviklingen af tværnationale 
energinet samt effektive og hurtige 
beslutningsprocedurer til understøttelse 
heraf; minder om, at brugen af den 
internationale markedsmekanisme kan 
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bidrage til at nå EU's og 
medlemsstaternes klimamål på en 
omkostningseffektiv måde og stille forslag 
om hurtig harmonisering af national 
energihandelsregler;

Or. en

Ændringsforslag 441
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, 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, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
industrier med en høj kulstoflækage ikke 
modtager EU-støtte, og til, at EIB som 
EU's klimabank anvendes bedre til at øge 
den bæredygtige finansiering til den 
offentlige og private sektor og til at bistå 
virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til at 
anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence 

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
stabil ramme for klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brintteknologier som 
vigtige banebrydende teknologier; 
understreger det indre energimarkeds 
elastiske funktion som en vigtig 
komponent i energiomstillingen; opfordrer 
i denne forbindelse til, at der lægges større 
vægt på intelligent og digital elektricitet 
og udvikling af gasnet, som er fuldt ud 
kompatible med dekarboniseringsmålene, 
for at styrke det indre energimarked, støtte 
energiomstillingen og forbedre 
energiforsyningssikkerheden; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
prioritere denne finansiering i 
genopbygnings- og genopretningsfasen; 
støtter udviklingen af tværnationale 
energinet samt effektive og hurtige 
beslutningsprocedurer til understøttelse 
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på internationalt plan; heraf; minder om, at brugen af 
internationale markedsmekanismer kan 
bidrage til at nå EU's og 
medlemsstaternes klimamål på en 
omkostningseffektiv måde og stille forslag 
om hurtig harmonisering af nationale 
energihandelsregler;

Or. en

Ændringsforslag 442
Salvatore De Meo

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
industrier med en høj kulstoflækage ikke 
modtager EU-støtte, og til, at EIB som 
EU's klimabank anvendes bedre til at øge 
den bæredygtige finansiering til den 
offentlige og private sektor og til at bistå 
virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til at 
anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence 
på internationalt plan;

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
stabil ramme for klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brintteknologier som 
vigtige banebrydende teknologier; 
understreger det indre energimarkeds 
elastiske funktion som en vigtig 
komponent i energiomstillingen; opfordrer 
i denne forbindelse til, at der lægges større 
vægt på intelligent og digital elektricitet 
og udvikling af gasnet, som er fuldt ud 
kompatible med dekarboniseringsmålene, 
for at styrke det indre energimarked, støtte 
energiomstillingen og forbedre 
energiforsyningssikkerheden; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
prioritere denne finansiering i 
genopbygnings- og genopretningsfasen; 
støtter udviklingen af tværnationale 
energinet samt effektive og hurtige 
beslutningsprocedurer til understøttelse 
heraf; minder om, at brugen af 
internationale markedsmekanismer kan 
bidrage til at nå EU's og 
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medlemsstaternes klimamål på en 
omkostningseffektiv måde og stille forslag 
om hurtig harmonisering af nationale 
energihandelsregler;

Or. en

Ændringsforslag 443
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør 
bidrage til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
industrier med en høj kulstoflækage ikke 
modtager EU-støtte, og til, at EIB som 
EU's klimabank anvendes bedre til at øge 
den bæredygtige finansiering til den 
offentlige og private sektor og til at bistå 
virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til at 
anvende forordningen om CO2-justeringer 
som en måde til at beskytte EU's 
fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over mål som en køreplan for 
udformningen af fremtidens industri; 
understreger betydningen af gas som et 
middel til energiomstilling og brint som en 
potentiel banebrydende teknologi; 
opfordrer også til, at der lægges større vægt 
på netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
industrier med en høj kulstoflækage ikke 
modtager EU-støtte, samt til at anvende 
forordningen om CO2-justeringer som en 
måde til at beskytte EU's 
fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan og importen af 
produkter og tjenester med et stærkt 
miljømæssigt fodaftryk;

Or. en
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Ændringsforslag 444
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klima- og 
industripræstationsmål som en køreplan 
for udformningen af fremtidens industri; 
mener, at alle sektorer bør bidrage til at nå 
Unionens klimamål på en retfærdig måde 
og i henhold til deres 
reduktionspotentiale, og understreger i 
denne forbindelse betydningen af gas som 
et middel til energiomstilling i en 
begrænset periode og brint, især grøn 
brint, som en potentiel banebrydende 
teknologi; opfordrer også til, at der lægges 
større vægt på netværkssikkerhed og 
energiforsyning og overkommelige priser; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen til mindst 
25 % og flere utilstrækkelige programmer 
som Horisont Europa; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høje kulstofemissioner ikke 
modtager EU-støtte, og til, at EIB som 
EU's klimabank anvendes bedre til at øge 
den bæredygtige finansiering til den 
offentlige og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 445
Niels Fuglsang, Mohammed Chahim

Forslag til beslutning
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Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også 
til, at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som et potentielt 
gennembrud; opfordrer Kommissionen til 
at foreslå en reform af EU's 
emissionshandelssystem (ETS) for at sikre 
en højere pris på CO2-kvoter som en 
måde at fremme investeringer i grøn 
teknologi på, hvor en stor del fremstilles i 
EU's teknologi; opfordrer også til, at der 
lægges større vægt på netværkssikkerhed 
og energiforsyning; opfordrer Rådet til at 
øge udgifterne fra EU-budgettet til 
klimaindsatsen; opfordrer Kommissionen 
til at sikre, at industrier med en høj 
kulstoflækage ikke modtager EU-støtte, og 
til, at EIB som EU's klimabank anvendes 
bedre til at øge den bæredygtige 
finansiering til den offentlige og private 
sektor og til at bistå virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til at 
anvende forordningen om CO2-justeringer 
som en måde til at beskytte EU's 
fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 446
Marek Paweł Balt

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af konkurrencedygtig 
kulstoffri elektricitet som en vigtig 
katalysator for energiintensive industrier, 
gas som et middel til energiomstilling og 
brint som en potentiel banebrydende 
teknologi; opfordrer også til, at der lægges 
større vægt på netværkssikkerhed og 
energiforsyning; samt på 
støttemekanismer for at sikre adgang til 
sikker kulstoffri elektricitet til rimelige 
priser for energiintensive sektorer; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 447
Aldo Patriciello

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
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industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også 
til, at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og minder i 
denne forbindelse om betydningen af at 
sikre klimaneutral energi til globalt 
konkurrencedygtige priser for industrier 
og i denne forbindelse behovet for at 
fremskynde udviklingen og integrationen 
af vedvarende kapacitet i energimikset og 
at smidiggøre anvendelsen af 
brintproduktion baseret på elektricitet fra 
vedvarende energikilder og brugen heraf i 
sektorer, hvor en nedbringelse er 
vanskelig;

opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen til mindst 
30 % af budgettet ; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 448
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Forslag til beslutning
Punkt 15
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte og at omstillingen, hvad angår 
industrier, hvis slutprodukter ikke er 
forenelige med målene for grøn 
omstilling, støttes, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. fr

Ændringsforslag 449
Gianna Gancia

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; er klar over, at fastlæggelsen af 



PE653.877v02-00 82/177 AM\1208890DA.docx

DA

til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EUbudgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

den pågældende oversigt kun har mening, 
hvis den aftales med de tredjelande, der er 
mest direkte involveret; mener, at alle 
sektorer bør bidrage til at nå Unionens 
klimamål, og understreger i denne 
forbindelse betydningen af gas som et 
middel til energiomstilling og brint som en 
potentiel banebrydende teknologi; 
opfordrer også til, at der lægges større vægt 
på netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EUbudgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. it

Ændringsforslag 450
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også 
til, at der lægges større vægt på 

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik skal baseres på 
en lovgivningsmæssig ramme, der 
udstikker en overordnet kurs for 
emissionsreduktion i retning af Unionens 
2030-klimamål og 
nettonuldrivhusgasemissioner i tråd med 
Parisaftalen – med klare femårige delmål 
og -indikatorer; mener, at alle sektorer bør 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
klimamål, og understreger i denne 
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netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
industrier med en høj kulstoflækage ikke 
modtager EU-støtte, og til, at EIB som 
EU's klimabank anvendes bedre til at øge 
den bæredygtige finansiering til den 
offentlige og private sektor og til at bistå 
virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til at 
anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence 
på internationalt plan;

forbindelse, at det er vigtigt for 
Kommissionen at udvikle sektorspecifikke 
veje, der fastsætter, hvilke 
foranstaltninger der skal til for at nå disse 
mål og sikre politikkohærens; 
understreger, at disse klimaveje fremmer 
langsigtet investorsikkerhed og 
lovgivningsmæssig forudsigelighed og 
tjener som retningslinje for fremtidige 
politiske tiltag, som til gengæld dirigerer 
fremtidige beslutninger på det industrielle 
og investeringsmæssige område;

Or. en

Ændringsforslag 451
Pietro Fiocchi

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EUbudgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af at styrke forskning og 
teknologisk udvikling som vigtige faktorer 
til støtte for omstillingen og af gas som et 
middel til energiomstilling og brint som en 
potentiel banebrydende teknologi; 
opfordrer også til, at der lægges større vægt 
på netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EUbudgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
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virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. it

Ændringsforslag 452
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også 
til, at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og minder i 
denne forbindelse om 
elektricitetsinfrastrukturers strategiske 
rolle i energi- og klimaomstillingen, og 
understreger betydningen af gas som et 
middel til energiomstilling og brint som en 
potentiel banebrydende teknologi; 
opfordrer også til, at der lægges større vægt 
på netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
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internationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 453
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til at 
anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence 
på internationalt plan;

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
forvaltningsramme for at fastsætte mål, 
definere sektorspecifikke køreplaner, 
overvåge fremskridt med hensyn til 
omstilling af industrien navnlig ved hjælp 
af de kriterier, der er opstillet i EU's 
klassificering og klassificeringsrelaterede 
obligatoriske årlige oplysningspligt, og 
sikre politikkohærens; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at oprette et 
uafhængigt observationsorgan for 
udformningen af fremtidens industri; 
mener, at alle sektorer bør bidrage til at nå 
Unionens klima- og miljømål, og 
opfordrer på denne baggrund 
Kommissionen til at udarbejde en 
overordnet strategi med en klar tidsplan 
for at spore fremskridt i denne 
forbindelse, understreger betydningen af 
vedvarende energi og vedvarende brint for 
at få industrisektorer til at skifte kurs i 
retningen af en klimaneutral vej, gas som 
et middel til energiomstilling og brint som 
en potentiel banebrydende teknologi, og 
opfordrer til øget vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til indsats mod 
klimaændringer;

Or. en
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Ændringsforslag 454
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen og til, at 
EIB som EU's klimabank anvendes bedre 
til at øge den bæredygtige finansiering til 
den offentlige og private sektor og til at 
bistå virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til at 
anvende forordningen om CO2-justeringer 
som en måde til at beskytte EU's 
fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 455
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
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oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EUbudgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af energikilder uden CO2-
emissioner og af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EUbudgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. fr

Ændringsforslag 456
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af dekarboniseret og fornybar 
gas som et middel til energiomstilling og 
ren brint, især grøn brint, som en potentiel 
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at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 457
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EUbudgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning, 
navnlig hvad angår energiintensive 
industrier; opfordrer Rådet til at øge 
udgifterne fra EUbudgettet til 
klimaindsatsen; opfordrer Kommissionen 
til at sikre, at industrier med en høj 
kulstoflækage ikke modtager EU-støtte, og 
til, at EIB som EU's klimabank anvendes 
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og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

bedre til at øge den bæredygtige 
finansiering til den offentlige og private 
sektor og til at bistå virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til at 
anvende forordningen om CO2-justeringer 
som en måde til at beskytte EU's 
fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på 
internationalt plan;

Or. fr

Ændringsforslag 458
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også 
til, at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til at 
anvende forordningen om CO2-
justeringer som en måde til at beskytte 
EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence 

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik, der kan forme 
fremtidens industri, uden at nogen bliver 
ladt i stikken, har brug for en 
forvaltningsramme for at fastsætte mål, 
definere sektorspecifikke køreplaner med 
hensyn til omstilling af industrien, 
overvåge fremskridt og i sidste ende sikre 
politikkohærens; mener, at alle sektorer 
bør bidrage til at nå Unionens 
klimamål; opfordrer derfor Kommissionen 
til at definere en rummelig og 
gennemsigtig forvaltning med henblik på 
at definere en klar køreplan for målene 
for bekæmpelse af klimaforandringer og 
reduktioner af drivhusgasemissioner 
indtil 2050, med 2030 og 2040 som 
delmål, og de relative sektorspecifikke 
løsningsmuligheder og mål, som er 
retningsgivende for de industrielle 
omstillinger; opfordrer desuden 
Kommissionen til at oprette et uafhængigt 
observationsorgan af eksperter, 
interessenter og civilsamfundet til at 
overvåge og rapportere om den 
industrielle sektors fremskridt på vejen 
mod at opnå disse mål og at foreslå 
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på internationalt plan; foranstaltninger til at korrigere kursen for 
de industrisektorer, der afviger mest 
herfra;

Or. en

Ændringsforslag 459
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til 
energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen, 
samt til at anvende forordningen om 
CO2-justeringer som en måde til at 
beskytte EU's fremstillingsvirksomheder 
og arbejdspladser mod illoyal 
konkurrence på internationalt plan;

15. fastholder, at en virkelig effektiv 
europæisk industripolitik har brug for en 
oversigt over klimamålene som en 
køreplan for udformningen af fremtidens 
industri; mener, at alle sektorer bør bidrage 
til at nå Unionens klimamål, og 
understreger i denne forbindelse 
betydningen af grøn brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, 
at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; 
opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra 
EU-budgettet til klimaindsatsen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at industrier 
med en høj kulstoflækage ikke modtager 
EU-støtte, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i dekarboniseringsprocessen; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
vedtage en ny IP-strategi, der fremmer 
overførslen af afgørende miljøteknologier 
til udviklingslande ved at udstede frie og 
åbne licenser for disse teknologier;

Or. en

Ændringsforslag 460
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Salvatore De Meo

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a.  opfordrer Kommissionen til at 
intensivere beskyttelse mod kulstoflækage, 
herunder for små og mellemstore 
industrier, uden at forvride 
konkurrencen, og sikre, at 
industriproduktionen trives i Europa, og 
til, at EIB som EU's klimabank anvendes 
bedre til at øge den bæredygtige 
finansiering til den offentlige og private 
sektor og til at bistå virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til 
hurtigst muligt at overveje CO2-
grænseafgiftsmekanismer, som er 
kompatible med WTO's regler og EU's 
andre frihandelsaftaler, som en måde til 
at sikre et konkurrencepræget miljø for 
EU's industrier, herunder underordnede 
producenter, baseret på grundige 
konsekvensanalyser; understreger, at en 
forbedret bygningsmasse har det største 
potentiale for at nå EU's energi- og 
klimamål, og at politik, økonomi og 
innovation/digitalisering er de tre 
væsentligste forudsætninger for et 
bæredygtigt bygget miljø; mener, at 
maksimering af potentialet for 
energieffektivitet i bygninger vil kræve en 
intelligent kombination af stram 
gennemførelse af eksisterende politikker, 
nye politikinitiativer til udfasning af de 
bygninger, der er mindst energieffektive, 
passende finansieringsmekanismer og 
investeringer i innovative løsninger;

Or. en

Ændringsforslag 461
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Forslag til beslutning
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Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. opfordrer Kommissionen til at 
intensivere beskyttelse mod kulstoflækage, 
herunder for små og mellemstore 
industrier, uden at forvride konkurrencen 
og sikre, at industriproduktionen trives i 
Europa, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til 
hurtigst muligt at overveje CO2-
grænseafgiftsmekanismer, som er 
kompatible med WTO's regler og EU's 
andre frihandelsaftaler, som en måde til 
at sikre et konkurrencepræget miljø for 
EU's industrier, herunder underordnede 
producenter, baseret på grundige 
konsekvensanalyser; understreger, at en 
forbedret bygningsmasse har det største 
potentiale for at nå EU's energi- og 
klimamål, og at politik, økonomi og 
innovation/digitalisering er de tre 
væsentligste forudsætninger for et 
bæredygtigt bygget miljø; mener, at 
maksimering af potentialet for 
energieffektivitet i bygninger vil kræve en 
intelligent kombination af stram 
gennemførelse af eksisterende politikker, 
nye politikinitiativer til udfasning af de 
bygninger, der er mindst energieffektive, 
passende finansieringsmekanismer og 
investeringer i innovative løsninger;

Or. en

Ændringsforslag 462
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
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
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Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. opfordrer Kommissionen til at 
intensivere beskyttelse mod kulstoflækage, 
herunder for små og mellemstore 
industrier, uden at forvride konkurrencen 
og sikre, at industriproduktionen trives i 
Europa, og til, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering til den offentlige 
og private sektor og til at bistå 
virksomheder i 
dekarboniseringsprocessen, samt til 
hurtigst muligt at overveje CO2-
grænseafgiftsmekanismer, som er 
kompatible med WTO's regler og EU's 
andre frihandelsaftaler, som en måde til 
at sikre et konkurrencepræget miljø for 
EU's industrier, herunder underordnede 
producenter, baseret på grundige 
konsekvensanalyser; understreger, at en 
forbedret bygningsmasse har det største 
potentiale for at nå EU's energi- og 
klimamål, og at politik, økonomi og 
innovation/digitalisering er de tre 
væsentligste forudsætninger for et 
bæredygtigt bygget miljø; mener, at 
maksimering af potentialet for 
energieffektivitet i bygninger vil kræve en 
intelligent kombination af stram 
gennemførelse af eksisterende politikker, 
nye politikinitiativer til udfasning af de 
bygninger, der er mindst energieffektive, 
passende finansieringsmekanismer og 
investeringer i innovative løsninger;

Or. en

Ændringsforslag 463
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. fremhæver den europæiske 
industris store betydning for europæisk 
velfærd og dekarbonisering; fremhæver 
endvidere de øgede 
produktionsomkostninger for europæisk 
industri for at opfylde de høje sociale og 
miljømæssige standarder og bidrage til 
klimaneutralitet indtil 2050 og den øgede 
internationale konkurrence, der fører til 
en overflod af billige importerede 
produkter på de europæiske markeder; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til 
i denne forbindelse at forbedre og 
opretholde effektive instrumenter for at 
forhindre kulstoflækage og samtidig 
forebygge uventede fordele, herunder 
vurdere behovet for yderligere gratis 
kvoter, statsstøtte til kompensation for 
indirekte elektricitetsomkostninger under 
ETS samt en WTO-kompatibel CO2-
grænseafgift; opfordrer desuden 
Kommissionen til fuldt ud at udnytte sine 
handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter 
og beskyttelsesforanstaltninger og lade 
fuld overholdelse af forpligtelserne i 
henhold til Parisaftalen og ILO's 
arbejdsstandarder være en forudsætning 
for frihandelsaftaler;

Or. en

Ændringsforslag 464
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. opfordrer Kommissionen til at 
oprette et afbalanceret, uafhængigt 
observationsorgan sammensat af 
relevante eksperter og interessenter, 
herunder civilsamfundsorganisationer, 
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for kontinuerligt at kontrollere de enkelte 
industrielle sektorers fremskridt med 
hensyn til klimamålsætningerne, navnlig 
målet om nettonuldrivhusgasemissioner, 
og rådgive Kommissionen om 
anvendelsen af EU's bæredygtige 
klassificering, herunder den prioriterede 
infrastruktur, projekter og mål, og foreslå 
korrigerende foranstaltninger på en 
evidensbaseret, rummelig og 
gennemsigtig måde, hvis emissionerne fra 
de industrielle sektorer afviger fra det 
fastsatte specifikke forløb;

Or. en

Ændringsforslag 465
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. fremhæver vigtigheden af en 
dagsorden for bæredygtig vækst, der er 
ledet af videnskab og innovation, som 
fremmer økonomisk åbenhed og 
innovationsvenlige markeder; 
understreger, at dette bør baseres på en 
holistisk tilgang, da der er behov for en 
ambitiøs blanding af politikker med 
højere investeringsniveauer, herunder 
udenlandske direkte investeringer, inden 
for forskning og innovation og fornyelse 
af den europæiske industri, både i nye 
lovende sektorer og i modne sektorer;

Or. en

Ændringsforslag 466
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Forslag til beslutning
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Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. opfordrer Kommissionen til at 
revurdere og justere EU's 
miljølovgivning, som f.eks. VVM-
direktivet 2011/92/EU, for at muliggøre 
og fremskynde godkendelsesprocedurer i 
forbindelse med større 
infrastrukturprojekter, som er nødvendige 
for en vellykket omstilling af energi- og 
mobilitetssektorerne, og at sikre ensartet 
politikudformning på EU-plan med 
hensyn til den nye grønne pagt;

Or. en

Ændringsforslag 467
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. minder om, at europæisk industris 
konkurrenceevne absolut må understøttes 
af et effektivt infrastrukturnet; opfordrer 
til, at der føres en langsigtet 
investeringspolitik med henblik på 
udbygning og fornyelse af 
infrastrukturerne, og til, at administrative 
hindringer, der bremser fremskridt inden 
for de transeuropæiske net, begrænses;

Or. fr

Ændringsforslag 468
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. påpeger, at CO₂-neutralitetsmålet 
kræver konsekvente investeringer i vores 
energisektor; mener, at vi skal sikre 
overkommelige energipriser for 
virksomheder og forbrugere, og at 
energiforsyningen til enhver tid er sikret;

Or. en

Ændringsforslag 469
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. opfordrer Rådet til at øge de 
klimarelaterede udgifter til mindst 40 % 
af EU's budget og sikre, at de samlede 
udgifter er i tråd med målet om at udfase 
direkte og indirekte tilskud til fossile 
brændstoffer;

Or. en

Ændringsforslag 470
Ismail Ertug

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. opfordrer Kommissionen til at 
være ambitiøs i den kommende alliance 
for ren brint, der fokuserer på grøn brint 
fra vedvarende energikilder;

Or. en
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Ændringsforslag 471
Christian Ehler

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. mener, at en forbedret 
bygningsmasse har det største potentiale 
for at nå EU's energi- og klimamål;

Or. en

Ændringsforslag 472
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Forslag til beslutning
Punkt 15 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15b. fremhæver behovet for betydelige 
mængder vedvarende, sikker energi til 
overkommelige priser og vedvarende 
energibærere såsom grøn brint samt 
relevant infrastruktur til 
dekarboniseringen af industrielle 
processer; understreger således behovet 
for intelligent sektorintegration af 
industri- og energisektoren; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
yderligere at støtte anvendelsen af 
vedvarende energikilder, energilagring, 
elektricitetsnet og produktionsfaciliteter til 
grøn brint; opfordrer desuden 
Kommissionen til at vurdere, om den 
europæiske gasinfrastruktur er klar til 
brint, og udvikle en køreplan for brint, 
herunder den nuværende og potentielle 
europæiske kapacitet til at producere grøn 
brint, behovet for at importere grøn brint 
og blå brints rolle i dekarboniseringen 
som et omstillingsmolekyle med henblik 
på udelukkende at anvende grøn brint;
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Or. en

Ændringsforslag 473
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 15 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15b. opfordrer indtrængende til hurtigt 
at afskaffe fossile brændstoffer og 
fokusere på behovet for at oprette et yderst 
effektivt energisystem baseret 
udelukkende på vedvarende energikilder; 
minder om betydningen af at sikre 
vedvarende energi til konkurrencedygtige 
priser på globalt niveau for industrien, og 
i den forbindelse behovet for at støtte den 
omfattende produktion og fremstilling af 
vedvarende energi i EU, at fremskynde 
udviklingen og integrationen af 
vedvarende kapacitet i energimikset og at 
lette elektrificeringen af industrien, og, 
når det ikke er muligt, at fremskynde 
udviklingen og integrationen af 
vedvarende kapacitet i energimikset og at 
lette elektrificeringen af industrien, og 
når det ikke er muligt, at anvende 
brintløsninger udelukkende baseret på 
vedvarende energikilder;

Or. en

Ændringsforslag 474
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Forslag til beslutning
Punkt 15 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15b. mener, at traditionelle 
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forsikringsinstrumenter ikke er 
tilstrækkelige til at dække tabene som 
følge af afbrydelser i 
virksomhedsaktiviteterne på grund af 
pandemien, og at der er behov for en 
ambitiøs løsning for hele EU for at 
foregribe og håndtere de negative 
virkninger af fremtidige pandemiske og 
systemiske kriser på mennesker, 
virksomheder og økonomien; opfordrer 
Kommissionen til at arbejde på at skabe 
en ramme, der omfatter institutionelle 
investorer, medlemsstater og EU, for at 
dække tab på grund af afbrydelser i 
virksomhedsaktiviteterne i tilfælde af en 
fremtidig pandemi;

Or. en

Ændringsforslag 475
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 15 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15b. understreger behovet for at støtte 
integrerede og harmoniserede 
incitamenter for både cirkularitet og ren 
primær produktion og at overveje nye mål 
og planer for mellem- og langsigtede 
omstillinger i tråd med EU's klima- og 
miljømål for 2030, 2040 og 2050 for at 
smidiggøre omstillingen af de industrielle 
sektorer og samtidig tage hensyn til 
regionale særpræg;

Or. en

Ændringsforslag 476
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 15 b (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

15b. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at industrier med en høj 
kulstoflækage ikke modtager EU-støtte, 
og til, at EIB som EU's klimabank 
anvendes bedre til at øge finansieringen 
til den offentlige og private sektor i 
henhold til den bæredygtige 
klassificering;

Or. en

Ændringsforslag 477
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 15 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15c. opfordrer Kommissionen til at 
undersøge en række mekanismer, der kan 
beskytte EU's producenter og job mod 
uretfærdig international konkurrence, og 
at tilskynde handelspartnere til at vedtage 
ambitiøs klima- og miljølovgivning; 
glæder sig i denne forbindelse over 
Kommissionens hensigt om at 
implementere en WTO-kompatibel CO2-
grænseafgift og anmoder i den 
forbindelse Kommissionen om at vurdere, 
hvordan en emissionsafgift på færdige 
produkter, hvor CO2-emissionerne af 
deres produktionsproces gøres op og 
lægges på merværdiafgiften, kan 
udvikles;

Or. en

Ændringsforslag 478
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel
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Forslag til beslutning
Punkt 15 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15c. understreger, at dekarbonisering 
af industrielle produktionsprocesser skal 
være et levedygtigt forretningsgrundlag 
for industrien; bemærker med bekymring, 
at mange allerede tilgængelige rene 
teknologier og støtteinfrastrukturer, 
herunder energi, stadig ikke kan 
konkurrere med kulstofintensive 
teknologier og energi; tilskynder 
Kommissionen til at vurdere og overveje 
nye måder at løse det pågældende 
problem på, som f.eks. 
differencekontrakter, industrielle 
energipriser og kvoter af indhold af rene 
og genvundne basismaterialer i 
slutprodukter;

Or. en

Ændringsforslag 479
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 15 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15c. opfordrer Rådet til at øge 
klimarelaterede udgifter fra EU-budgettet 
til mindst 50 % og at indføre juridisk 
bindende beskyttelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med princippet om ikke 
at forårsage skade i forordningen om den 
flerårige finansielle ramme for at indstille 
finansieringen af forurenende sektorer og 
leve op til EU's retlige forpligtelse i 
henhold til Parisaftalen for at tilpasse 
finansielle strømme med målene og 
udfase støtten til fossile brændstoffer;

Or. en
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Ændringsforslag 480
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Forslag til beslutning
Punkt 15 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15d. fremhæver den særlige betydning 
af overgangen til klimaneutralitet for 
energiintensive industrier; opfordrer 
Kommissionen til at udvikle en strategi 
for deres dekarbonisering samt målrettede 
støtteforanstaltninger for at forhindre tab 
af job, kulstoflækage og 
industrilukninger; glæder sig i denne 
forbindelse over de bebudede strategier 
for stål af høj renhedsgrad og 
bæredygtige kemikalier;

Or. en

Ændringsforslag 481
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 15 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15d. kræver, at EIB som EU's 
klimabank anvendes bedre til at øge den 
bæredygtige finansiering ved at anvende 
bæredygtig klassificering på den 
offentlige og private sektor; opfordrer 
endvidere Kommissionen til hurtig 
levering af en "brun taksonomi" – en 
klassifikation af investeringer i modstrid 
med miljømæssige mål i 
overensstemmelse med forordningen om 
taksonomi;

Or. en
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Ændringsforslag 482
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Forslag til beslutning
Punkt 15 e (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15e. understreger betydningen af 
statsstøtte for at støtte industrien under 
dekarboniseringen og digitaliseringen; 
glæder sig i denne forbindelse over 
revisionen af statsstøtteretningslinjerne, 
som er bebudet for 2021; er af den 
opfattelse, at Kommissionen i forbindelse 
med revisionen bør huske på 
forvridninger på globalt plan, og at det er 
nødvendigt for EU at blive ved med at 
klare sig i konkurrencen med stater, der 
sikrer deres konkurrenceevne ved hjælp 
af en høj grad af statsfinansiering; 
tilskynder Kommissionen til at præcisere 
betingelserne for vigtige projekter af 
fælleseuropæisk interesse i revisionen, 
herunder for industri- og 
energiomdannelsesprojekter i nye og 
eksisterende anlæg;

Or. en

Ændringsforslag 483
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 15 e (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15e. mener, at alle eksisterende 
foranstaltninger vedrørende 
kulstoflækage bør erstattes af politikker 
og instrumenter, der internaliserer alle 
omkostninger i forbindelse med 
drivhusgasemissioner; glæder sig i denne 
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forbindelse over Kommissionens tilsagn 
om at oprette en WTO-kompatibel CO2-
grænseafgiftsmekanisme som en del af en 
overordnet strategi for en 
konkurrencedygtig dekarboniseret EU-
økonomi, der opretholder EU's 
klimaambition og samtidig sikrer lige 
vilkår i den internationale handel; 
understreger, at dette bør være et 
alternativ til ikke at supplere eksisterende 
foranstaltninger under ETS;

Or. en

Ændringsforslag 484
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Marc Botenga

Forslag til beslutning
Punkt 15 f (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15f. opfordrer til en målrettet 
investeringsstrøm til energirenoveringer 
af bygninger for at fremme den planlagte 
"renovationsbølge" gennem de 
nødvendige økonomiske midler under 
genopretningsplanen; understreger, at i 
det kommende forslag til 
renovationsbølgen og medlemsstaternes 
forpligtelse til at indføre langsigtede 
strategier for at opnå en yderst 
energieffektiv og dekarboniseret 
bygningsmasse bør princippet om 
energieffektivitet først fuldt ud prioriteres 
og derved fremskynde gennemgribende 
renoveringer og erstatning af ineffektive 
varme- og kølesystemer, der er baseret på 
fossile brændstoffer; understreger, at 
integrerede gennemgribende 
renovationsprogrammer, der omfatter 
hele kommuner og distrikter, kan 
anvendes med lavere omkostninger og 
større hastighed, hvis de organiseres efter 
en model, navnlig takket være 
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stordriftsfordele, 3D-teknologier og 
præfabrikerede materialer; påpeger, at 
SMV'er bidrager med 70 % af 
merværdien i byggesektoren og 
beskæftiger mere end 90 % arbejdstagere;

Or. en

Ændringsforslag 485
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 15 f (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15f. fremhæver behovet for at 
inkludere et maksimalt antal 
arbejdstagere i den europæiske industri i 
tvillingeomstillingen; understreger 
yderligere behovet for nye kvalifikationer 
for en højere grad af dekarbonisering og 
digitalisering; glæder sig i denne 
forbindelse over opdateringen af den nye 
dagsorden for færdigheder; tilskynder 
Kommissionen til at implementere dialog 
med borgerne og fagforeningerne i deres 
politiske processer med hensyn til den 
industrielle omstilling; mener, at den 
europæiske klimapagt er et vigtigt skridt i 
denne retning, og at der også kan oprettes 
en sådan pagt for den fremtidige 
europæiske industri;

Or. en

Ændringsforslag 486
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen
Marc Botenga

Forslag til beslutning
Punkt 15 g (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

15g. fremhæver behovet for en 
målrettet bygningsrenoveringsfond på 
EU-plan, som får stillet budgetmæssige og 
menneskelige ressourcer til rådighed til at 
yde teknisk bistand for at arbejde med og 
styrke nationale partnere og at øge 
intensiteten og hastigheden af renovation 
i EU og på den måde beskytte og skabe 
job i byggeindustrien og fremskynde 
udbredelsen af innovation i værdikæden i 
forbindelse med bygningsrenovering;

Or. en

Ændringsforslag 487
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 15 h (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15h. gentager, at industrier for 
vedvarende energi bør spille en stor rolle i 
genopretningsfasen ved at skabe nye, 
lokale og grønne job i de efterfølgende 
produktionsled (projektudvikling, 
installation osv.) og fremme produktionen 
af udstyr, navnlig inden for vind- og 
solenergi; opfordrer Kommissionen til at 
fremme et fælleseuropæisk 75 millioners 
program for solcelletage som en del af 
den kommende renovationsbølge, 
herunder obligatoriske 
solcelleinstallationer i offentlige 
bygninger; understreger, at de kommende 
genopretningsprogrammer skal yde 
tilskud, lån, skattebegunstigelser til 
SMV'er, erhvervs- og industribygninger 
til investering i solcelleenergisourcing og 
-lagring, fjernelse af nationale barrierer 
for solcelletage samt købsaftaler 
vedrørende vedvarende energi;
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Or. en

Ændringsforslag 488
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 15 i (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15i. påpeger, at energieffektiviteten, 
energibesparelser og teknologier til 
vedvarende energi er uundværlige for en 
vellykket omstilling til en 
nettonuldrivhusgasemissionsøkonomi; 
understreger, at der er brug for storstilet 
anvendelse af omkostningsmæssigt 
konkurrencedygtige vedvarende 
energikapaciteter i alle økonomiske 
sektorer; anerkender, at EU er indehaver 
af 40 % af patenterne i forbindelse med 
vedvarende energi globalt, hvorimod EU 
bør forblive førende inden for nyskabende 
vedvarende energiteknologier; 
understreger således behovet for at 
udvikle en robust industripolitik for 
vedvarende energi, som omfatter 
politikker for både udbuds- og 
efterspørgselssiden og muliggøre en 
sektorintegration af vedvarende energi, da 
det er afgørende at sikre EU's langsigtede 
sikkerhed med hensyn til energiforsyning, 
teknologisk førerposition og strategisk 
uafhængighed; opfordrer indtrængende 
til, at vedvarende energiteknologier 
anerkendes som en vigtig strategisk 
værdikæde henholdsvis vigtigt industrielt 
økosystem og er berettiget til finansiering 
fra den strategiske investeringsfacilitet og 
bliver repræsenteret på passende vis i det 
kommende industriforum;

Or. en
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Ændringsforslag 489
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 15 j (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15j. påpeger, at procesopvarmning og -
køling stadig er en af de mest betydelige 
energianvendelser i industrisektoren; 
understreger, at for at fremskynde 
reduktionsbestræbelserne for 
drivhusgasemission i industrien skal 
potentialerne ved energieffektivitet i 
industriopvarmning og -køling udnyttes 
fuldt ud med øget elektrificering baseret 
på vedvarende energi, varmepumper, 
bedre anvendelse af industrielle klynger 
og symbioser, der frembyder betydelige 
reduktionspotentialer i mange sektorer, 
herunder tekstil, kemikalier, 
fødevareforarbejdning og maskiner; 
kræver prioritering af innovation i 
processer ved lav temperatur i pilotfonde 
og forsknings- og udviklingsfonde;

Or. en

Ændringsforslag 490
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 15 k (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15k. opfordrer Kommissionen til at 
udvikle en europæisk eksportstrategi for 
vedvarende og ressource- og 
energieffektive teknologier;

Or. en
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Ændringsforslag 491
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 15 l (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15l. understreger behovet for nu at 
lægge grunden til en europæisk 
nulemissionsmobilitetsindustri, som er i 
stand til at opfylde den stigende 
efterspørgsel efter alternativer til 
forbrændingsmotorer og 
opladningsinfrastruktur både til biler, 
varevogne, busser og lastbiler, men også 
øge udbuddet til den offentlige jernbane- 
og nulemissionstransportsektor; 
fremhæver, at dette skal kombineres med 
omskolingsprogrammer, der giver nye 
karrieremuligheder for arbejdstagere, der 
forlader den transportsektor, der er 
baseret på fossile brændstoffer;

Or. en

Ændringsforslag 492
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 15 m (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15m. fastholder, at elektrificering 
baseret på vedvarende energikilder som 
en omkostningseffektiv og teknisk 
gennemførlig metode til at skifte til 
vedvarende energi og udfase fossile 
brændstoffer supplerer den centrale 
drivkraft i princippet om effektivitet først i 
den industrielle omstilling; anerkender, at 
når det ikke er muligt som f.eks. for 
dekarboniseringen af nogle vigtige 
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energiintensive industrier som i stål-, 
cement- eller kemikaliesektoren, kan grøn 
brint spille en rolle med hensyn til at 
hjælpe dem med at reducere deres 
procesemissioner, forudsat at den er 
baseret fuldt ud på vedvarende 
energikilder; anerkender, at den 
nuværende produktion af brint er dyr, og 
ressourcerne er begrænsede; er meget 
bekymret over, at 95 % af 
brintproduktionen i dag er baseret på 
fossile brændstoffer; understreger derfor, 
at en europæisk industripolitik skal 
fremme maksimeringen af elektricitet 
baseret på vedvarende energikilder, mere 
forskning og pilotprojekter om en ny 
generation af 100 % vedvarende 
energikilder baseret på brintaktiver (f.eks. 
elektriske ovne) samt 
elektrolyseapparater, en vigtig teknologi, 
hvor EU kan indtage en teknologisk 
førerrolle; understreger, at på grund af de 
enorme mængder energi, der kræves til 
produktionen heraf, bør anvendelsen af 
brint målrettes sektorer, hvor direkte 
elektrificering af teknologiske eller 
økonomiske grunde ikke er mulig;

Or. en

Ændringsforslag 493
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 15 n (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15n. bemærker, at på grund af 
ressourceknaphed, manglende 
lagerkapacitet, uløste problemer såsom 
høje kostpriser, energibod og 
miljømæssige risici er kulstofopfangning 
og -lagring (CCS) ikke en mulighed, hvis 
EU hurtigt ønsker at udvikle vedvarende 
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energi og en energieffektiv økonomi i 
overensstemmelse med EU's klimamål;

Or. en

Ændringsforslag 494
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 15 o (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15o. opfordrer Kommissionen til at 
lægge tilstrækkelig vægt på de kulturelle 
og kreative sektorer under 
genopretningen; minder om, at de var 
blandt de sektorer, der blev hårdest ramt 
af krisen, men sædvanligvis er et 
europæisk strategisk aktiv og i høj grad 
medvirkende til økonomisk vækst og job 
og bidrager med 5,3 % af EU's BNP og 
beskæftiger direkte eller indirekte over 12 
mio. europæere;

Or. en

Ændringsforslag 495
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 15 p (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15p. anmoder Kommissionen om, når 
den fremlægger den bæredygtige 
kemikaliestrategi, at vurdere 
drivhusgasreduktionsveje for den kemiske 
sektor;

Or. en
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Ændringsforslag 496
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 15 q (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15q. støtter Kommissionens planer om 
lovgivningsforslag til at sørge for en 
sikker, cirkulær og bæredygtig 
batteriværdikæde for alle batterier og 
forventer, at dette forslag omfatter 
foranstaltninger vedrørende økodesign, 
mål for genbrug og genvinding og 
bæredygtig samt socialt og miljømæssigt 
ansvarlig sourcing; understreger behovet 
for at oprette en stærk og bæredygtig 
batteri- og lagringsklynge i Europa;

Or. en

Ændringsforslag 497
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver behovet for en 
retfærdig omstilling og mener, at en 
veludformet mekanisme til retfærdig 
omstilling, herunder en fond for retfærdig 
omstilling, vil være et vigtigt økonomisk 
redskab til at lette denne omstilling og nå 
ambitiøse klimamål, samtidig med at de 
sociale virkninger imødegås; 
understreger, at en solid finansiering af 
dette instrument, herunder yderligere 
budgetmidler, vil være af afgørende 
betydning for at skabe konsensus om den 
næste FFR og for en vellykket 
gennemførelse af den europæiske grønne 

udgår
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pagt;

Or. en

Ændringsforslag 498
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil være 
af afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den 
europæiske grønne pagt;

16. fremhæver behovet for en 
retfærdig, inklusiv og rimelig omstilling og 
behovet for at imødegå sociale og 
økonomiske uligheder ud over omskoling 
og job i nye økonomiske sektorer; mener, 
at en veludformet mekanisme til retfærdig 
omstilling, herunder en fond for retfærdig 
omstilling, er et vigtigt økonomisk redskab 
til at lette denne omstilling, åbne 
muligheder for overgangsregionerne og 
nå ambitiøse klimamål; fastholder, at 
mekanismen for en retfærdig omstilling 
bør udelukke investeringer i fossile 
brændstoffer, og der kun bør gives midler, 
når en effektiv og bindende 
udfasningsplan vedrørende fossile 
brændstoffer, der er i overensstemmelse 
med målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 1,5 over det 
førindustrielle niveau, er blevet vedtaget 
på medlemsstatsplan; understreger, at for 
at garantere en mere inkluderende 
omstilling skal alle lokale interessenter 
deltage, herunder repræsentanter for 
civilsamfundet og lokalsamfundet, i 
udarbejdelse og gennemførelse af 
planerne for retfærdig omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 499
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho
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Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil være 
af afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt;

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling for at sikre, at ingen lades i 
stikken, og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål; for at garantere en mere 
inkluderende omstilling skal alle lokale 
interessenter deltage, herunder 
repræsentanter for civilsamfundet og 
lokalsamfundet, i udformningsfasen af 
planerne for retfærdig omstilling, og 
mekanismen for en retfærdig omstilling 
bør også udelukke investeringer i fossile 
brændstoffer (herunder naturgas og alle 
gasser udledt af fossile materialer); 
samtidig med at de sociale virkninger 
imødegås; understreger, at en solid 
finansiering af dette instrument, herunder 
yderligere budgetmidler, vil være af 
afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt;

Or. en

Ændringsforslag 500
Grzegorz Tobiszowski
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
energiomstilling og mener, at en 
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mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil være 
af afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den 
europæiske grønne pagt;

veludformet mekanisme til retfærdig 
omstilling, navnlig en fond for retfærdig 
omstilling sammen med andre 
støttemekanismer såsom 
Moderniseringsfonden og 
"solidaritetspuljen" i henhold til EU 
ETS-direktivet, som bør øges 
proportionelt med det nye reduktionsmål 
for emissioner for 2030, vil være et vigtigt 
økonomisk redskab til at lette denne 
omstilling og nå ambitiøse klimamål, 
samtidig med at de økonomiske, sociale 
energisikkerhedsmæssige virkninger 
imødegås; understreger, at en solid 
finansiering af dette instrument, herunder 
yderligere budgetmidler, og skræddersyede 
løsninger gennemført af medlemsstater, 
der afspejler deres nationale og regionale 
forskelle, vil være af afgørende betydning 
for gennemførelsen af EU's klima- og 
energipolitik;

Or. en

Ændringsforslag 501
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil være 
af afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt;

16. fremhæver behovet for en rimelig, 
rummelig og socialt acceptabel retfærdig 
omstilling, der ikke lader nogen i stikken, 
og mener, at en veludformet mekanisme til 
retfærdig omstilling, herunder en fond for 
retfærdig omstilling, vil være et vigtigt 
økonomisk redskab til at lette denne 
omstilling og nå ambitiøse klimamål, 
samtidig med at de sociale virkninger 
imødegås; fremhæver i denne forbindelse, 
at en inklusiv proces for deltagelse af 
forskellige lokale interessenter skal sikres 
i udformningen af planerne for retfærdig 
omstilling; understreger desuden, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
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herunder yderligere budgetmidler og 
udelukkelse af investeringer i fossile 
brændstoffer (herunder naturgas og alle 
gasser udledt af fossile materialer), vil 
være af afgørende betydning for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt;

Or. en

Ændringsforslag 502
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlo 
Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil være 
af afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt;

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder betydelige yderligere 
budgetmidler, vil være af afgørende 
betydning for en vellykket gennemførelse 
af den europæiske grønne pagt; bemærker 
imidlertid, at mekanismen til retfærdig 
omstilling alene ikke giver tilstrækkelige 
finansieringsmidler til en vellykket 
omstilling, der ikke lader nogen i stikken; 
opfordrer derfor kraftigt Kommissionen 
og medlemsstaterne til at stille yderligere 
finansieringsmidler til rådighed;

Or. en

Ændringsforslag 503
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
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Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil være 
af afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt;

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå 
klimaneutralitet, samtidig med at de 
sociale virkninger imødegås; understreger, 
at en solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler og en 
rimelig og retfærdig deling af økonomisk 
støtte mellem regionens mest påvirkede, 
vil være af afgørende betydning for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt; glæder sig i denne 
forbindelse over revalueringen af Fonden 
for Retfærdig Omstilling inden for 
rammerne af Next Generation EU;

Or. en

Ændringsforslag 504
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil være 
af afgørende betydning for at skabe 

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil være 
af afgørende betydning for at skabe 
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konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt;

konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt; fremhæver den sociale 
dialogs rolle og betydningen af aktiv 
involvering af arbejdsmarkedets parter i 
vurderingen af den indvirkning, som 
omstillingen har på samfundet;

Or. en

Ændringsforslag 505
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil være 
af afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt;

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at rene 
teknologiinvesteringer har en vigtig rolle i 
denne forbindelse med hensyn til at støtte 
den langsigtede økonomiske udvikling af 
regionale økonomier; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil være 
af afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt;

Or. en

Ændringsforslag 506
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Forslag til beslutning
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Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil være 
af afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt;

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for særlig omstilling, vil 
være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil være 
af afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt; glæder sig i denne 
forbindelse over opjusteringen af Fonden 
for Retfærdig Omstilling inden for 
rammerne af EU-
genopretningsinstrumentet;

Or. fr

Ændringsforslag 507
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil være 
af afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, som 
f.eks. en økonomisk eller en harmoniseret 
25 % effektiv minimumsskattesats for 
store multinationale virksomheder, vil 
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grønne pagt; være af afgørende betydning for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt;

Or. en

Ændringsforslag 508
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil 
være af afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den 
europæiske grønne pagt;

16. fremhæver behovet for en retfærdig 
omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
undgå tab af arbejdspladser og fastholde 
den økonomiske konkurrenceevne i 
Unionen; understreger, at en solid 
finansiering af dette instrument vil være af 
afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse;

Or. en

Ændringsforslag 509
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
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, Seán Kelly

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver behovet for en retfærdig 16. fremhæver behovet for en retfærdig 
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omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå ambitiøse 
klimamål, samtidig med at de sociale 
virkninger imødegås; understreger, at en 
solid finansiering af dette instrument, 
herunder yderligere budgetmidler, vil 
være af afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt;

omstilling og mener, at en veludformet 
mekanisme til retfærdig omstilling, 
herunder en fond for retfærdig omstilling, 
vil være et vigtigt økonomisk redskab til at 
lette denne omstilling og nå 
klimaneutralitet, samtidig med at de 
sociale virkninger imødegås; bifalder 
forslaget om 40 mia. som en solid 
finansiering af dette instrument vil være af 
afgørende betydning for at skabe 
konsensus om den næste FFR og for en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt;

Or. en

Ændringsforslag 510
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Forslag til beslutning
Punkt 16a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. minder om, at Det Europæiske 
Råds konklusioner vedrørende 
meddelelsen om den europæiske grønne 
pagt og indholdet af meddelelsen udpeger 
CO2-intensive sektorer og energiintensive 
industrier som uundværlige leverandører 
i helt centrale værdikæder, og at der 
derfor bør etableres en befordrende 
lovramme, som baner vej for omstillingen 
i de pågældende sektorer og industrier, 
hvorved klimaneutralitet med en samlet 
nuludledning af CO2 kan opnås gennem 
en integreret udvikling frem for gennem 
omstrukturering; gør opmærksom på, at 
Det Europæiske Råds konklusioner 
vedrørende meddelelsen om den 
europæiske grønne pagt og indholdet af 
meddelelsen desuden udpeger en række 
tiltag, som, hvis de udformes specifikt med 
energiintensive industrier for øje og 
gennemføres som en samlet plan, vil 
bidrage betydeligt til gennemførelsen af 
målet; mener, at disse målrettede 
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foranstaltninger bør kombineres i en 
"omstilling af energiintensive industrier-
pakke" til indarbejdelse i alle 
gennemførelsesinitiativer og -lovgivning 
vedrørende den grønne pagt og 
genopretningsplanen;

Or. en

Ændringsforslag 511
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 16a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. opfordrer Kommissionen til at 
udvikle en "EU-klimaberegner" for 
materialer, produkter og tjenesteydelser 
med relevans for EU's industri; 
understreger, at klimaberegneren bør 
sikre lige datavilkår og dermed et klart og 
pålideligt billede af de aktive industriers 
CO2-belastning; fremhæver, at en sådan 
"holistisk tilgang" vil bane vejen for 
positivt virkende adfærd hos EU's 
borgere, industrier og SMV'er; 
understreger, at konceptet skal baseres på 
principperne for cirkulær økonomi og 
livscyklusøkonomi for at skabe 
efterspørgsel på klimavenlige varer 
"made in Europe" og styrke 
konkurrenceevnen i EU's byggesektor; 
opfordrer Kommissionen til at anvende 
kendte videnskabelige metoder til 
estimering af udledningerne af 
drivhusgas, f.eks. med inspiration i 
vejledningen "Product Environmental 
Footprint" om produkters miljøaftryk;

Or. en
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Ændringsforslag 512
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 16a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. fremhæver vigtigheden af 
industripolitikkens regionale dimension, 
eftersom de økonomiske uligheder mellem 
regionerne er vedvarende og endda 
indebærer risikoen for at bidrage til en 
forværring af covid-19-krisen; mener, at 
planer for regional modernisering, for at 
imødegå tilbagegangen i regionerne, skal 
udvikle strategier for omstilling til 
bæredygtighed og kombinere programmer 
for økonomisk genrejsning med aktive 
arbejdsmarkedsprogrammer; opfordrer 
Kommissionen til at arbejde tæt sammen 
med medlemsstaterne med henblik på 
udarbejdelse af mellem- og langsigtede 
prognoser for de færdigheder, der bliver 
brug for på arbejdsmarkedet;

Or. en

Ændringsforslag 513
Christian Ehler

Forslag til beslutning
Punkt 16a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. understreger nødvendigheden af at 
øge finansieringen til forskning, udvikling 
og innovation som afgørende element i 
gennemførelsen af den dobbelte 
omstilling, forbedre den strategiske 
autonomi og øge den langsigtede 
konkurrenceevne; opfordrer 
medlemsstaterne til at fastholde deres vilje 
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til at investere 3 % af BNP i forskning og 
innovation; fremhæver 
nøgleteknologiernes rolle i forbindelse 
med opbygning af kapacitet inden for 
kritiske teknologier i hele EU;

Or. en

Ændringsforslag 514
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Forslag til beslutning
Punkt 16a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. opfordrer Kommissionen til en 
yderligere styrkelse af EU's 
lavemissionsproduktion i energiintensive 
industrier (f.eks. kemikalier, stål, cement, 
ikke-jernholdige metaller) og samtidig 
arbejde for indførelsen af den nye EU-
handlingsplan for den cirkulære økonomi 
og derved medvirke til at fortrænge import 
fra mere CO2-intensive regioner og 
tilskynde EU's globale handelspartnere til 
at sætte barren for deres klimaambitioner 
højere;

Or. en

Ændringsforslag 515
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 16a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. nyt punkt. understreger 
betydningen af industripolitikkens 
regionale dimension; påpeger, at de 
allerede eksisterende uligheder mellem 
regionerne risikerer at øges på grund af 
covid-19-krisen; mener, at planer for 
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regional modernisering bør udstikke 
omstillingsstrategier gennem en 
kombination af økonomiske 
genopretningsprogrammer med aktive 
arbejdsmarkedsprogrammer;

Or. en

Ændringsforslag 516
Maria Spyraki, Tom Berendsen

Forslag til beslutning
Punkt 16b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16b. mener, at udviklingen af et egnet 
netværk til transport af brint og CO2 vil 
få en afgørende rolle i forbindelse med 
succesfuld dekarbonisering af 
energiintensive industrier; opfordrer 
Kommissionen til at foretage en grundig 
vurdering af industriens energibehov i 
dens fremtidige initiativer om 
sektorintegration og revisionen af TEN-
E-forordningen om et transeuropæisk 
energinet;

Or. en

Ændringsforslag 517
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Forslag til beslutning
Punkt 16c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16c. mener, at EU bør fremme en fuldt 
cirkulær, livscyklusbaseret tilgang til 
dekarbonisering af industrien, herunder 
både med henblik på produktionen og 
hele produkternes levetid og frem til 
genanvendelsen af materialerne; 
opfordrer Kommissionen til at følge den 
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form for tilgang i forbindelse med 
udarbejdelse af politikken;

Or. en

Ændringsforslag 518
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter;

17. understreger nødvendigheden af at 
øge finansieringen til forskning, udvikling 
og innovation som afgørende element i 
gennemførelse af den dobbelte omstilling, 
forbedre den strategiske autonomi og øge 
den langsigtede konkurrenceevne; 
opfordrer medlemsstaterne til at fastholde 
deres vilje til at investere 3 % af BNP i 
forskning og innovation; fremhæver 
nøgleteknologiernes rolle i forbindelse 
med opbygning af kapacitet inden for 
kritiske teknologier i hele EU; minder 
Kommissionen om, at mange af de 
teknologier, vi har brug for til at drive 
dekarboniseringen og digitaliseringen 
fremad, stadig mangler at blive udviklet; 
opfordrer Kommissionen til at tilpasse 
Horisont Europa og sin industrielle 
strategi til udviklingen, opskaleringen og 
kommercialiseringen af banebrydende 
teknologier i Unionen ved at yde 
risikofinansiering til teknologi i den tidlige 
fase og udvikle tidlige værdikæder til støtte 
for de første kommercielle teknologier og 
produkter, herunder til 
energiomstillingen; mener, at 
industristrategien, med henblik på en 
robust industriel ramme, som er 
skræddersyet til EU's fremtidige industri, 
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bør omfatte hele forsyningskæden, især 
med hensyn til de kritiske teknologier og 
materialer, som er nødvendige for at 
virkeliggøre energiomstillingen;

Or. en

Ændringsforslag 519
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter;

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
princippet om ressource- og 
energieffektivitet og derfor fremme 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
miljømæssigt bæredygtige, banebrydende 
teknologier i Unionen ved at tilvejebringe 
et finansieringsinstrument til teknologi i 
den tidlige fase og udvikle tidlige 
værdikæder til støtte for de første 
kommercielle, klimaneutrale, cirkulære, 
nulemitterende og vedvarende teknologier, 
processer og produkter; fremhæver i den 
henseende vigtigheden af en retfærdig 
distribution af de finansielle ressourcer, 
ikke kun i alle landene, men også i deres 
regioner, navnlig regionerne med lav grad 
af industrialisering og innovation;

Or. en

Ændringsforslag 520
Christian Ehler

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer Kommissionen til at 17. opfordrer Kommissionen til at 
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tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter;

tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter; 
minder Kommissionen om, at mange af de 
teknologier, vi har brug for til at drive 
dekarboniseringen og digitaliseringen 
fremad, endnu ikke er udviklet; opfordrer 
Kommissionen til at skræddersy Horisont 
Europa og industristrategien til at 
udvikle, opskalere og kommercialisere nye 
banebrydende teknologier i Unionen;

Or. en

Ændringsforslag 521
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter;

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen og 
gøre vejen fra innovation til 
markedsføring lettere ved at yde 
risikofinansiering til teknologi i den tidlige 
fase, demonstrationsprojekter og udvikle 
tidlige værdikæder til støtte for de første 
kommercielle, klimaneutrale teknologier 
og produkter; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle centrale 
kontaktpunkter med strømlinet 
information om finansieringsmuligheder 
for industrielle demonstrationsprojekter 
inden for nyskabende teknologier;

Or. en
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Ændringsforslag 522
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Lina 
Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter;

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter; 
mener, at EU's industristrategi bør 
definere en lovramme og målsætninger 
for bevægelsen i retning af en grøn og 
digital økonomi, som industrien kan 
regne med i forbindelse med 
investeringsplanlægningen;

Or. en

Ændringsforslag 523
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut, 
Niels Fuglsang

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter;

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter; 
mener, at der også bør anvendes 
risikofinansiering til at understøtte EU-
investeringer i projekter med vedvarende 
energi, hvor EU-fremstillet udstyr 
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installeres og anvendes i tredjelande;

Or. en

Ændringsforslag 524
Grzegorz Tobiszowski
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter;

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter og 
ved at støtte udviklingen af 
forskningsinfrastruktur, navnlig i de 
medlemsstater, hvor der i denne 
henseende er plads til forbedringer;

Or. en

Ændringsforslag 525
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 

17. opfordrer Kommissionen til først 
og fremmest at koncentrere sin industrielle 
strategi om energi- og ressourceeffektivitet 
og at fremme opskaleringen og 
kommercialiseringen af banebrydende, 
miljømæssigt bæredygtige teknologier i 
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til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter;

Unionen ved at yde risikofinansiering til 
teknologi i den tidlige fase og udvikle 
tidlige værdikæder til støtte for de første 
kommercielle, nulemitterende og 
cirkulære teknologier, produkter, 
processer og tjenesteydelser;

Or. en

Ændringsforslag 526
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter;

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter, 
hvortil der anvendes vedvarende 
ressourcer, navnlig gennem den nye 
strategiske investeringsfacilitet;

Or. en

Ændringsforslag 527
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
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til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter;

til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier, produkter og 
digitale tjenester;

Or. en

Ændringsforslag 528
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter;

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen af banebrydende teknologier 
i Unionen ved at fastlægge politikker for 
offentlig forskning og udvikling af høj 
kvalitet til støtte for både medicinske og 
klimaneutrale teknologier og produkter;

Or. en

Ændringsforslag 529
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter;

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter, 
som er baseret på vedvarende ressourcer;

Or. en
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Ændringsforslag 530
Aldo Patriciello

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter;

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen, at 
udvikle finansieringsredskaber til 
teknologi i den tidlige fase og udvikle 
tidlige værdikæder til støtte for de første 
kommercielle, klimaneutrale teknologier 
og produkter, som er baseret på 
vedvarende ressourcer;

Or. en

Ændringsforslag 531
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til teknologi i den 
tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder 
til støtte for de første kommercielle, 
klimaneutrale teknologier og produkter;

17. opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse sin industrielle strategi til 
opskaleringen og kommercialiseringen af 
banebrydende teknologier i Unionen ved at 
yde risikofinansiering til disse i den tidlige 
fase og udvikle tidlige værdikæder til støtte 
for de første kommercielle, klimaneutrale 
teknologier og produkter;

Or. fr

Ændringsforslag 532
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
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Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 17a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17a. peger på, at en effektiv 
sammenkobling af infrastruktur er en 
forudsætning for konkurrenceevnen i 
EU's industri; opfordrer til en langsigtet 
investeringspolitik til at udruste og 
modernisere infrastrukturen og til en 
indskrænkning af de administrative 
hindringer for fremskridt i de 
transeuropæiske net; opfordrer til at 
afsætte mere finansiering til Connecting 
Europe-faciliteten for at forstærke 
investeringerne i 
elektricitetsinfrastruktur, 
forbindelseslinjer og -punkter, 
digitalisering og intelligente net; peger på, 
at det er nødvendigt at fremskynde grønne 
projekter af fælles interesse og snarest 
muligt revidere TEN-E-forordningen om 
transeuropæiske energinet; mener, at 
Kommissionen i forbindelse med den 
kommende revision af TEN-E-
forordningen navnlig bør anerkende 
investering i bygningsrenoveringer, 
herunder i offentlige bygninger, som 
projekter af fælles interesse;

Or. en

Ændringsforslag 533
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 17a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17a. opfordrer Kommissionen til at 
sikre en harmoniseret tilgang, hvor 
medlemsstater i hele EU kan tilskynde og 
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støtte investeringer i produktionsprocesser 
med nulemission, teknologispecifikke 
ordninger, som er åben for industrielle 
aktører fra forskellige sektorer. Støtten 
bør tildeles på en åben og gennemsigtig 
måde for at sætte gang i investeringer 
med en forventet tilbagebetalingsperiode, 
der er længere, end hvad der er standard i 
den pågældende sektor, hvor regningen 
ikke kan dækkes ind via markederne og 
ikke kan sendes videre gennem 
værdikæden; understreger, at den type 
instrumenter ikke bør anvendes sammen 
med statsstøtte og bør være betinget af, at 
der vedtages en troværdig 
emissionsreduktionsplan med nulemission 
af drivhusgasser som mål;

Or. en

Ændringsforslag 534
Pietro Fiocchi

Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17a. opfordrer Kommissionen til at 
genskabe og forny ånden i Small Business 
Act gennem initiativer, der navnlig støtter 
mikrovirksomheder og små virksomheder, 
som udgør godt 99 % af EU's 
produktionsstruktur; mener ikke, at de 
såkaldte "one size"-initiativer til fordel 
for SMV'erne fremmer den egnede 
tilgang til mikrovirksomheder og SMV'er, 
og udvidelsen af mange foranstaltninger 
til midcapselskaber har yderligere 
understreget denne kløft; er af den 
opfattelse, at støtten til 
mikrovirksomheder og SMV'er skal 
udmøntes i støtte til såkaldt trinvis 
innovation, der tjener til at kvalificere 
virksomheder af denne type;

Or. it
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Ændringsforslag 535
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Forslag til beslutning
Punkt 17a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17a. opfordrer Kommissionen til at 
genfinde ånden i "Small Business Act" 
ved at forny den gennem initiativer, der 
især rettes mod at støtte 
mikrovirksomheder og små virksomheder, 
som står for over 99 % af EU's 
produktionskapacitet; er bekymret over, at 
initiativer med én universalmodel for 
SMV'er ikke er til gavn for hverken 
mikrovirksomheder eller SMV'er, 
samtidig med at udvidelsen af mange af 
disse foranstaltninger til også at omfatte 
midcapselskaber har øget de små 
virksomheders udfordringer relativt; 
peger på, at støtte til mikrovirksomheder 
og SMV'er desuden bør foregå gennem en 
forstærket innovation i tilvækst-
elementer;

Or. en

Ændringsforslag 536
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 17a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17a. opfordrer Kommissionen til at 
genfinde og forny ånden i Small Business 
Act gennem initiativer rettet mod at støtte 
især mikrovirksomheder og små 
virksomheder, eftersom foranstaltninger 
med én universalmodel ofte ikke sikrer en 
hensigtsmæssig tilgang til 
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mikrovirksomheder og SMV'er; mener, at 
ad hoc-støtteforanstaltninger bør tage fat 
på at løse SMV'ernes særlige 
vanskeligheder ved at fjerne 
bureaukratiske hindringer og dermed 
sikre, at den fornødne likviditet når 
virksomhederne gennem effektive og 
tilgængelige instrumenter med hurtige og 
SMV-venlige procedurer;

Or. en

Ændringsforslag 537
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 17b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17b. opfordrer Kommissionen til at se 
på "CO2-differencekontrakter", der 
indgås efter en udbudsproces, og som 
sikrer godtgørelsen af forskellen mellem 
den aktuelle CO2-pris og de faktiske CO2-
undgåelsesomkostninger, der påløber 
virksomhederne som følge af 
investeringer i nye processer og 
teknologier; opfordrer Kommissionen til 
at fastsætte teknologi-benchmarks, som 
projekter skal leve op til for at blive anset 
for at være i overensstemmelse med målet 
om nulemission af drivhusgasser; mener, 
at de endelige CCD-omkostninger vil 
kunne refinansieres gennem et 
klimabidrag, der tillægges de relaterede 
produkter i den pågældende industri, på 
den måde at bidraget finder anvendelse på 
varer, der er produceret såvel i EU som 
uden for. Dette for at sikre en lige 
fordeling af omkostninger og sikre, at 
investeringer i emissionsfrie teknologier 
betaler sig lige fra begyndelsen, og at man 
undgår kortsigtede konkurrenceulemper i 
sammenligning med lande uden 
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tilsvarende CO2-prissætning;

Or. en

Ændringsforslag 538
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 17b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17b. fremhæver nødvendigheden af at 
støtte produktionen af batterier og 
genanvendelsen af metal i Europa; peger 
på nødvendigheden af at sikre, at 
industristrategien er i overensstemmelse 
med det kommende initiativ fra 
Kommissionen om batterier;

Or. en

Ændringsforslag 539
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, 
Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 

18. bemærker, at EU har brug for en 
innovativ industristrategi, der accelererer 
digitaliseringen af Unionens industrier og 
SMV'er, herunder traditionelle industrier, 
udvider den industrielle kapacitet i 
kritiske digitale infrastrukturer inden for 
territoriet og styrker det digitale indre 
datamarked; mener, at Unionen bør støtte 
virksomheder med hensyn til 
automatisering og digitalisering af deres 
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supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

praktiske viden og opkvalificering og 
investeringer inden for digitalt udstyr 
(hardware og software) møntet på 
virksomheder; understreger vigtigheden 
af programmet for et digitalt Europa for 
forbedringen af SMV'ernes digitale 
kapaciteter og for at fremskynde 
anvendelsen af befordrende og 
nyskabende teknologier i erhvervslivet; 
opfordrer til etablering af centre for 
digital innovation i hele EU; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet, 
supercomputere, cloud- og quantum-
teknologi, robuste og sikre 5G- og 6G-
højhastighedsnetværk, blockchain- og 
robotteknologi, batterier og satellitbaseret 
internet; opfordrer derfor i denne 
forbindelse medlemsstaterne og 
Kommissionen til at sikre en rettidig 
gennemførelse af de relevante 
nøgleforanstaltninger i værktøjskassen 
for 5G-cybersikkerhed og især, hvor det er 
passende, at anvende de relevante 
restriktioner på højrisikoleverandører af 
nøgleaktiver, der er defineret som kritiske 
og følsomme i EU-koordinerede 
risikovurderinger, og til at vurdere 
effektiviteten af medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -
tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for 
SMV'er; fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og Samhørighedsfonden med 
hensyn til at støtte jobskabelse, 
virksomhedernes konkurrenceevne, 
økonomisk vækst og bæredygtig udvikling 
og opfordrer til, at disse midler får et 
stærkere fokus på forskning og 
innovation og knyttes bedre sammen med 
Horisont Europa og programmet for et 
digitalt Europa;

Or. en
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Ændringsforslag 540
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
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, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer 
i denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier, gennem 
en accelereret udbredelse af digitale 
løsninger; fremhæver i den sammenhæng 
de kulturelle og kreative industriers 
afgørende rolle; opfordrer Kommissionen 
til bl.a. at investere i dataøkonomien, 
kunstig intelligens, intelligent produktion, 
tingenes internet (IoT), 
quantumcomputere, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsforbindelser og 5G-
netværk; understreger den vigtige rolle, 
som de industrielle instrumenter inden for 
rammerne af Horisont Europa og 
programmet for et digitalt Europa 
kommer til at spille, herunder de 
offentlig-private partnerskaber, dvs. inden 
for sundhed, digitalisering, energi og 
transport, hvilket vil bidrage til en 
udligning mellem offentlige og private 
investeringer; mener derfor, at det er 
yderst vigtigt med et højere budget for 
Horisont Europa, og at Det Europæiske 
Innovationsråd og Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi yder 
den afgørende støtte, navnlig for SMV'er 
og nystartede virksomheder, så disse får 
adgang til finansiering og opskalering; 
fremhæver betydningen af, at Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og Samhørighedsfonden får et 
stærkere fokus på forskning og 
innovation og kobles bedre sammen med 
Horisont Europa og med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
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konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling; minder om 
Parlamentets opfordring til afsættelse af 
120 mia. til Horisont Europa, for at 
programmet kan arbejde med alle de 
givne prioriteter;

Or. en

Ændringsforslag 541
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

18. understreger, at de digitale 
teknologier er afgørende vigtige for 
befordringen af, at den nye grønne pagts 
bæredygtighedsmål nås, men at 
teknologierne i samspil også rummer 
risici for både mennesker og miljø, som 
endnu ikke er fuldt undersøgt; mener, at 
det er bydende nødvendigt, at 
digitaliseringen af EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier, støtter og 
ikke hæmmer omstillingen til en 
klimaneutral økonomi; opfordrer derfor 
Kommissionen til at sikre, at den digitale 
omstilling af EU's industrier tjener til at 
fremme Unionens energi- og klimamål, 
og til at planlægge finansielle 
investeringer i overensstemmelse hermed; 
opfordrer i denne henseende 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, e-mobilitet og 
robuste og sikre højhastighedsnetværk; 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at vurdere effektiviteten 
af medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -
tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for 
SMV'er; fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
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(EFRU) og Samhørighedsfonden med 
hensyn til at støtte jobskabelse, 
virksomhedernes konkurrenceevne, 
økonomisk vækst og bæredygtig udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 542
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer 
derfor i denne forbindelse 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
sikre en rettidig gennemførelse af de 
relevante nøgleforanstaltninger i 
værktøjskassen for 5G-cybersikkerhed og 
især, hvor det er passende, at anvende de 
relevante restriktioner på 
højrisikoleverandører af nøgleaktiver, der 
er defineret som kritiske og følsomme i 
EU-koordinerede risikovurderinger, og til 
at vurdere effektiviteten af 
medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -
tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for 
SMV'er; understreger vigtigheden af 
programmet for et digitalt Europa for 
forbedringen af SMV'ernes digitale 
kapaciteter og fremskyndelsen af 
anvendelsen af befordrende og 
nyskabende teknologier i erhvervslivet; 
fremhæver betydningen af Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
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konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 543
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer 
derfor i denne forbindelse 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
sikre en rettidig gennemførelse af de 
relevante nøgleforanstaltninger i 
værktøjskassen for 5G-cybersikkerhed og 
især, hvor det er passende, at anvende de 
relevante restriktioner på 
højrisikoleverandører af nøgleaktiver, der 
er defineret som kritiske og følsomme i 
EU-koordinerede risikovurderinger, og til 
at vurdere effektiviteten af 
medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -
tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for 
SMV'er; fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og Samhørighedsfonden med 
hensyn til at støtte jobskabelse, 
virksomhedernes konkurrenceevne, 
økonomisk vækst og bæredygtig udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 544
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Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk, og i den 
forbindelse have særligt fokus på at 
tilskynde kvinder til at deltage, eftersom 
kvinder stadig er underrepræsenteret på 
de pågældende områder; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at vurdere 
effektiviteten af medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -
tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for 
SMV'er; fremhæver betydningen af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
med hensyn til at støtte jobskabelse, 
virksomhedernes konkurrenceevne, 
økonomisk vækst og bæredygtig udvikling 
og med hensyn til at forbedre europæiske 
arbejdstageres færdigheder og til styrkelse 
af små og mellemstore virksomheders 
evne til med succes at klare den dobbelte 
omstilling, så ingen sejles agterud;

Or. en

Ændringsforslag 545
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 



PE653.877v02-00 146/177 AM\1208890DA.docx

DA

herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

herunder traditionelle industrier; 
bemærker, at digitalisering også 
forudsætter industriens adgang til 5G og 
navnlig tildeling af båndbredde til 
industrien; opfordrer Kommissionen til 
bl.a. at investere i dataøkonomien, kunstig 
intelligens, intelligent produktion, mobilitet 
og robuste og sikre højhastighedsnetværk; 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at vurdere effektiviteten 
af medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -
tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for 
SMV'er; fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og Samhørighedsfonden med 
hensyn til at støtte jobskabelse, 
virksomhedernes konkurrenceevne, 
økonomisk vækst og bæredygtig udvikling;

Or. fr

Ændringsforslag 546
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier og 
SMV'er; opfordrer Kommissionen til bl.a. 
at investere i dataøkonomien, kunstig 
intelligens, kreativitet, intelligent 
produktion, intelligente net, mobilitet og 
robuste og sikre højhastighedsnetværk; 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at vurdere effektiviteten 
af medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -
tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for 
SMV'er; fremhæver betydningen af Den 



AM\1208890DA.docx 147/177 PE653.877v02-00

DA

Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og Samhørighedsfonden med 
hensyn til at støtte jobskabelse, 
virksomhedernes konkurrenceevne, 
økonomisk vækst, bæredygtig udvikling 
samt modernisering og forbedring af 
uddannelses- og undervisningssystemer;

Or. en

Ændringsforslag 547
Christian Ehler

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; peger i 
denne forbindelse på de kulturelle og 
kreative industriers afgørende rolle; 
opfordrer Kommissionen til bl.a. at 
investere i dataøkonomien, kunstig 
intelligens, intelligent produktion, mobilitet 
og robuste og sikre højhastighedsnetværk; 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at vurdere effektiviteten 
af medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -
tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for 
SMV'er; fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og Samhørighedsfonden med 
hensyn til at støtte jobskabelse, 
virksomhedernes konkurrenceevne, 
økonomisk vækst og bæredygtig udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 548
Marc Botenga, Sira Rego
for GUE/NGL-Gruppen
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Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier, men med 
tilpassede politikker for 
beskæftigelsesbeskyttelse; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte skabelse af kvalitetsarbejdspladser, 
undervisning, lønninger, virksomhedernes 
udvikling, økonomisk vækst og bæredygtig 
udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 549
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet, 
softwareudvikling, softwareteknologi og 
robuste og sikre højhastighedsnetværk; 
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vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at vurdere effektiviteten 
af medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -
tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for 
SMV'er; fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og Samhørighedsfonden med 
hensyn til at støtte jobskabelse, 
virksomhedernes konkurrenceevne, 
økonomisk vækst og bæredygtig udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 550
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet, effektive 
velfærds- og sundhedsplejesystemer og 
robuste og sikre højhastighedsnetværk; 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at vurdere effektiviteten 
af medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -
tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for 
SMV'er; fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og Samhørighedsfonden med 
hensyn til at støtte jobskabelse, 
virksomhedernes konkurrenceevne, 
økonomisk vækst og bæredygtig udvikling;

Or. en
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Ændringsforslag 551
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

18. betragter digitaliseringen af EU's 
industrier, herunder traditionelle industrier, 
som en prioritet; opfordrer Kommissionen 
til bl.a. at støtte dataøkonomien, 
menneskecentreret kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og 
højhastighedsnetværk, der er robuste og 
sikre; opfordrer i den forbindelse 
Kommissionen til at vurdere effektiviteten 
af medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -
tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for 
SMV'er; fremhæver betydningen af, at Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og Samhørighedsfonden sigter på 
at støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, bæredygtig økonomisk 
udvikling og velstand;

Or. en

Ændringsforslag 552
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
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denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte skabelse af kvalitetsarbejdspladser, 
undervisning, lønninger, virksomhedernes 
udvikling, økonomisk vækst og bæredygtig 
udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 553
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og 
robuste og sikre højhastighedsnetværk; 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at vurdere effektiviteten 
af medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -
tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for 
SMV'er; fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og Samhørighedsfonden med 
hensyn til at støtte jobskabelse, 
virksomhedernes konkurrenceevne, 
økonomisk vækst og bæredygtig udvikling;

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
mobilitet og robuste og sikre 
højhastighedsnetværk; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at vurdere 
effektiviteten af medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionelle "on demand"-
tilskud, navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

Or. fr
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Ændringsforslag 554
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 
nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
cybersikkerhed, intelligent produktion, 
mobilitet og robuste og sikre 
højhastighedsnetværk; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at vurdere 
effektiviteten af medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -
tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for 
SMV'er; fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og Samhørighedsfonden med 
hensyn til at støtte jobskabelse, 
virksomhedernes konkurrenceevne, 
økonomisk vækst og bæredygtig udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 555
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og robuste 
og sikre højhastighedsnetværk; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
vurdere effektiviteten af medfinansierede 

18. mener, at det er bydende 
nødvendigt at digitalisere EU's industrier, 
herunder traditionelle industrier; opfordrer 
Kommissionen til bl.a. at investere i 
dataøkonomien, kunstig intelligens, 
intelligent produktion, mobilitet og 
robuste, prisoverkommelige og sikre 
højhastighedsnetværk; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at vurdere 
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nationale beskatningsordninger, som kan 
supplere eller erstatte traditionel "on 
demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, 
navnlig for SMV'er; fremhæver 
betydningen af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at 
støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling;

effektiviteten af medfinansierede nationale 
beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -
tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for 
SMV'er; fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og Samhørighedsfonden med 
hensyn til at støtte jobskabelse, 
virksomhedernes konkurrenceevne, 
økonomisk vækst og bæredygtig udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 556
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, 
Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick 
Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 18a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. understreger, at EU's industrielle 
konkurrenceevne er afhængig af et fuldt 
fungerende indre marked for produkter 
og tjenesteydelser; understreger, at 
Kommissionen bør overveje, hvordan det 
indre marked kan udbygges som en del af 
ethvert sæt reviderede prioriteter, og bør 
gå i gang med at fjerne de eksisterende 
hindringer i det indre marked af retlig og 
ikkeretlig art – hidrørende fra restriktive 
og komplekse nationale regler, begrænset 
administrativ kapacitet og ukorrekt 
gennemførelse af EU-regler i den 
nationale lovgivning såvel som 
utilstrækkelig håndhævelse af reglerne; 
understreger vigtigheden af en mere 
fleksibel og gennemsigtig forvaltning af 
det indre marked med mere effektive 
fagfællebedømmelser til udpegelse og 
løsning af problemet med hindringer og 
manglende regelefterlevelse, forbedrede 
systemer til overvågning af resultater 
såsom resultattavlen for det indre marked, 
der kan give et bedre billede af situationen 
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i markedet, og et styrket SOLVIT-
netværk;

Or. en

Ændringsforslag 557
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 18a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. understreger den afgørende rolle, 
som den digitale sektor spiller, i form af at 
bidrage til omstillingen af den industrielle 
sektor, både som kilde til løsninger inden 
for ren teknologi, optimering af 
industrielle processer og minimering af 
sektorens miljøbelastning; opfordrer, i 
lyset af det høje forbrug af energi og 
ressourcer, der er forbundet med IKT, 
Kommissionen til at vurdere de potentielle 
miljøvirkninger af den massive udvikling 
af digitale løsninger og at gøre krav om 
energieffektivitet og cirkulær økonomi 
helt centrale i forbindelse med udvikling 
af digitale teknologier og datacentre; 
opfordrer Kommissionen til at 
foreslå konkrete måder, hvorpå digitale 
løsninger kan fremme den økologiske 
omstilling, og til at fastlægge en metode til 
overvågning og kvantificering af de 
digitale teknologiers miljøbelastning;

Or. en

Ændringsforslag 558
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Forslag til beslutning
Punkt 18a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. beklager den stadig store forskel 
mellem store virksomheder og SMV'er 
med hensyn til integration af digitale 
teknologier i deres 
forretningsoperationer; understreger, at 
ligestilling på dette område vil udgøre en 
forbedring af det indre marked og vil være 
gavnlig for EU's industriers generelle 
konkurrenceevne; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere og forbedre 
den opsøgende indsats under de 
europæiske digitale innovationscentre, 
som - grundet deres viden om de lokale 
økosystemer - kan udgøre en effektiv 
måde at hjælpe SMV'erne med at 
digitalisere på;

Or. en

Ændringsforslag 559
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 18a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. mener, at der er behov for en 
europæisk EU-lovramme for kunstig 
intelligens, robotteknologi og beslægtede 
teknologier, nemlig en ramme der 
inkluderer etiske principper og 
grundlæggende rettigheder i forbindelse 
med udvikling, indførelse og anvendelse 
af disse teknologier og også sikkerheds- 
og ansvarsspørgsmål; peger på, at EU's 
industrielle innovation og 
konkurrenceevne gør det nødvendigt med 
en horisontal ramme, som – med henblik 
på at yde konkret vejledning til både 
borgere og virksomheder, herunder 
borgere og virksomheder der befinder sig 
uden for EU's grænser, og give 
retssikkerhed – afspejler Unionens 
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værdier og principper;

Or. en

Ændringsforslag 560
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
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, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 18a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. understreger vigtigheden af 
programmet for et digitalt Europa, når 
EU's arbejdstagere skal udstyres med 
digitale færdigheder, som er helt 
afgørende for Europas industrielle 
fremtid; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at nedsætte en 
ekspertgruppe af interessenter, som har til 
opgave ved hjælp af kunstig intelligens og 
understøttet af anvendelsen af big data at 
udarbejde prognoser for, hvilke 
industrielle færdigheder der i fremtiden 
bliver mangel på, og hvilke 
flaskehalsproblemer der kan ventes;

Or. en

Ændringsforslag 561
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 18a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. minder Kommissionen om at tage 
de forskellige industrielle økosystemer i 
betragtning med henblik på at anvende en 



AM\1208890DA.docx 157/177 PE653.877v02-00

DA

tilpasset metode i forbindelse med 
udformningen af industristrategiens 
programmer, idet der tages højde for 
behovene i de regioner, hvor anvendelse 
af teknologi ikke er så udbredt;

Or. en

Ændringsforslag 562
Pietro Fiocchi

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. bemærker, at den øgede 
anvendelse af 
skattegodtgørelsesordninger skal ledsages 
af et radikalt tiltag, der tjener til at 
overvinde former for skattemæssig 
dumping, som har fordrejende virkninger 
i det indre marked;

Or. it

Ændringsforslag 563
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Forslag til beslutning
Punkt 18a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. mener, at incitamentet i at 
anvende skatterabatter bør matches med 
målrettede foranstaltninger til forhindring 
af skattedumping, der virker 
konkurrenceforvridende på det indre 
marked;

Or. en
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Ændringsforslag 564
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 18a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. minder om, at enhver national 
skatterabatordning bør ledsages af et 
stærkt EU-initiativ til bekæmpelse af 
skattedumping af enhver art inden for 
EU's grænser;

Or. en

Ændringsforslag 565
Gianna Gancia

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. understreger, at 
mikrovirksomhedernes særlige natur gør 
det nødvendigt at rette blikket mod ad 
hoc-instrumenter for at opfylde 
digitaliseringsmålene;

Or. it

Ændringsforslag 566
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, 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

Forslag til beslutning
Punkt 18b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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18b. fremhæver, at forsknings- og 
innovationsprojekter under Horisont 
Europa er kritiske investeringer for 
opnåelse af klimaneutralitet senest i 2050; 
peger på betydningen af industrielle 
synergier og offentlig-private 
partnerskaber som befordrende elementer 
for en hurtigere og mere effektiv 
gennemførelse af innovative projekter og 
præsentationer af tekniske 
demonstrationsanlæg inden for vigtige 
industrier som f.eks. luftfart, 
energilagring og brint;

Or. en

Ændringsforslag 567
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 18b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18b. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sørge for de 
nødvendige investeringer i infrastruktur 
for at sikre bred adgang i alle EU's 
regioner, navnlig i landdistrikter og de i 
artikel 174 i TEUF omhandlede regioner;

Or. en

Ændringsforslag 568
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 18c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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18c. peger på den rolle, regionerne 
potentielt kan have i forbindelse med 
indfrielsen af EU's industrielle 
ambitioner; mener, at samarbejdet mellem 
regionerne om den digitale omstilling og 
omstillingen til bæredygtighed, lige som i 
forbindelse med strategierne for 
intelligent specialisering, bør styrkes for 
at stimulere de regionale økosystemer; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
støtte udviklingen af redskaber, som kan 
give en klar køreplan for regioner med en 
skræddersyet tilgang til at sikre industrielt 
lederskab;

Or. en

Ændringsforslag 569
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 18d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18d. understreger behovet for at 
mindske den digitale kløft mellem 
virksomheder og industrier, eftersom 
afstanden mellem frontløbere og 
efternølere foranlediger ulige udbredelse 
af innovation i erhvervslivet; opfordrer 
derfor Kommissionen og medlemsstaterne 
til at skabe muligheder for, at 
virksomhederne, navnlig SMV'erne, kan 
blive bedre til at integrere innovative 
teknologier;

Or. en

Ændringsforslag 570
Tom Berendsen
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for PPE-Gruppen
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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 18e (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18e. påpeger, at andre tiltag, ud over 
sikringen af investeringer i digitalisering 
som f.eks. korrekt gennemførelse af den 
europæiske kodeks for elektronisk 
kommunikation og revisionen af 
direktivet om omkostningsreduktion, 
bliver betydende for, om EU fuldt ud kan 
gribe vækstpotentialet i den digitale 
omstilling; understreger, at tingenes 
internet har et stort potentiale for at 
hjælpe EU's industri med genopretningen 
efter krisen, og at Kommissionen bør 
sikre, at intet hindrer IoT-enheders frie 
bevægelighed inden for hele EU's 
område;

Or. en

Ændringsforslag 571
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme 
udveksling af data mellem virksomheder 
og mellem offentlige institutioner, udvikle 
og behandle data på europæisk jord, 
navnlig data fra offentlige organer, med 
henblik på at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 

19. bifalder Kommissionens holdning 
til anvendelsen af industrielle data; 
gentager, at data spiller en nøglerolle i 
forbindelse med omstillingen af EU's 
industrier; fremhæver vigtigheden af 
vækst i intelligent produktion, 
digitalisering og strategisk autonomi i 
EU's industrier; opfordrer Kommissionen 
til at gennemføre et fælles europæisk 
digitalt marked og datamarked og sikre og 
fremme adgangen til og bevægelse af data 
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at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

inden for EU og på tværs af sektorer og 
industrier og mellem offentlige 
institutioner, at fremme investering i 
næste generation standarder, redskaber 
og infrastrukturer til opbevaring og 
behandling af data og til samling af EU-
data i centrale sektorer, med fælles 
datarum som inden for EU er indbyrdes 
kompatible; opfordrer Kommissionen til 
at sætte særligt fokus og opmærksomhed 
på projekter inden for datamodning og -
mærkning, standardisering af 
dataformater, datasikkerhed; udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge bedre digitale 
beskatningssystemer, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, på 
linje med en mulig aftale under OECD for 
at imødegå risikoen for en handelskrig, og 
til at videreudvikle europæiske standarder 
for f.eks. cybersikkerhed, navnlig for 
kritisk infrastruktur, herunder gennem en 
revision af NIS-direktivet og ved at 
etablere netværket omkring EU's 
kompetencecenter for cybersikkerhed og 
sikre en platform med lige vilkår for 
erhvervsrelationer, der vil gøre det muligt 
for EU's virksomheder og især SMV'erne 
effektivt at anvende data, som er genereret 
på platforme; opfordrer Kommissionen til 
at bruge ENISA's fulde kapacitet til at 
støtte gennemførelsen af 
risikovurderinger af cybersikkerheden i 
medlemsstaterne; fremhæver vigtigheden 
af EU's rumpolitik, navnlig med hensyn 
til forbedring af EU's kapaciteter inden 
for rumindustrien og indfrielsen af 
potentialet af synergierne med andre 
nøglesektorer og -politikker, navnlig med 
henblik på udvikling af avancerede 
teknologier og deltagelse i den industrielle 
omstilling;

Or. en
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Ændringsforslag 572
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
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, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille 
Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme 
udveksling af data mellem virksomheder 
og mellem offentlige institutioner, udvikle 
og behandle data på europæisk jord, 
navnlig data fra offentlige organer, med 
henblik på at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

19. bifalder Kommissionens holdning 
til anvendelsen af industrielle data; 
gentager, at data spiller en nøglerolle i 
forbindelse med omstillingen af EU's 
industrier; fremhæver vigtigheden af 
vækst inden for intelligent produktion, 
digitalisering og strategisk autonomi i 
EU's industrier; opfordrer Kommissionen 
til at gennemføre et fælles europæisk 
digitalt marked og datamarked og sikre og 
fremme adgangen til og bevægelse af data 
inden for EU og på tværs af sektorer og 
industrier og mellem offentlige 
institutioner, at fremme investering i 
næste generation standarder, redskaber 
og infrastrukturer til opbevaring og 
behandling af data og til samling af EU-
data i centrale sektorer, med fælles 
datarum som inden for EU er indbyrdes 
kompatible; opfordrer Kommissionen til 
at have særligt fokus og opmærksomhed 
på projekter inden for datamodning og -
mærkning, standardisering af 
dataformater, datasikkerhed; opfordrer 
desuden Kommissionen til at udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge bedre digitale 
beskatningssystemer, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, på 
linje med en mulig aftale under OECD for 
at imødegå risikoen for en handelskrig, og 
til at videreudvikle europæiske standarder 
for f.eks. cybersikkerhed, navnlig for 
kritisk infrastruktur, herunder gennem en 
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revision af NIS-direktivet og ved at 
etablere netværket omkring EU's 
kompetencecenter for cybersikkerhed og 
sikre en platform med lige vilkår for 
erhvervsrelationer, der vil gøre det muligt 
for EU's virksomheder og især SMV'er 
effektivt at anvende data, som er genereret 
på platforme; opfordrer Kommissionen til 
at gøre brug af ENISA's fulde kapacitet til 
at støtte gennemførelsen af 
risikovurderinger af cybersikkerheden i 
medlemsstaterne; fremhæver vigtigheden 
af EU's rumpolitik, navnlig med hensyn 
til forbedring af EU's kapaciteter inden 
for rumindustrien og indfrielsen af 
potentialet af synergierne med andre 
nøglesektorer og -politikker, navnlig med 
henblik på udvikling af avancerede 
teknologier og deltagelse i den industrielle 
omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 573
Salvatore De Meo

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme 
udveksling af data mellem virksomheder 
og mellem offentlige institutioner, udvikle 
og behandle data på europæisk jord, 
navnlig data fra offentlige organer, med 
henblik på at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

19. bifalder Kommissionens holdning 
til anvendelsen af industrielle data; 
gentager, at data spiller en nøglerolle i 
forbindelse med omstillingen af EU's 
industrier; fremhæver vigtigheden af 
vækst i intelligent produktion, 
digitalisering og strategisk autonomi i 
EU's industrier; opfordrer Kommissionen 
til at gennemføre et fælles europæisk 
digitalt marked og datamarked og sikre og 
fremme adgangen til og bevægelse af data 
inden for EU og på tværs af sektorer og 
industrier og mellem offentlige 
institutioner, at fremme investering i 
næste generation standarder, redskaber 
og infrastrukturer til opbevaring og 
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behandling af data og til samling af EU-
data i nøglesektorer, med fælles datarum 
som inden for EU er indbyrdes 
kompatible; opfordrer Kommissionen til 
at sætte særligt fokus og opmærksomhed 
på projekter inden for datamodning og -
mærkning, standardisering af 
dataformater, datasikkerhed; opfordrer 
desuden Kommissionen til at udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge bedre digitale 
beskatningssystemer, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, på 
linje med en mulig aftale under OECD for 
at imødegå risikoen for en handelskrig, og 
til at videreudvikle europæiske standarder 
for f.eks. cybersikkerhed, navnlig for 
kritisk infrastruktur, herunder gennem en 
revision af NIS-direktivet og ved at 
etablere netværket omkring EU's 
kompetencecenter for cybersikkerhed og 
sikre en platform med lige vilkår for 
erhvervsrelationer, der vil gøre det muligt 
for EU's virksomheder og især SMV'er 
effektivt at anvende data, som er genereret 
på platforme; opfordrer Kommissionen til 
at gøre brug af ENISA's fulde kapacitet til 
at støtte gennemførelsen af 
risikovurderinger af cybersikkerheden i 
medlemsstaterne; fremhæver vigtigheden 
af EU's rumpolitik, navnlig med hensyn 
til forbedring af EU's kapaciteter inden 
for rumindustrien og indfrielsen af 
potentialet af synergierne med andre 
nøglesektorer og -politikker, navnlig med 
henblik på udvikling af avancerede 
teknologier og deltagelse i den industrielle 
omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 574
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart 
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Groothuis, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme sikker 
udveksling af data mellem virksomheder 
og mellem offentlige institutioner, udvikle 
og behandle data på europæisk jord, 
navnlig data fra offentlige organer, med 
henblik på at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
og certificering af cybersikkerhed og 
disruptive teknologier, navnlig for kritisk 
infrastruktur; mener, at beskyttelsen af 
kritiske europæiske data i disse kritiske 
infrastrukturer derfor bør sikres gennem 
en vurdering af, hvorvidt udbydere af 
tjenester og teknologi opfylder sikkerheds- 
såvel som vederhæftighedskriterier, der er 
udformet på basis af EU's 5G-
værktøjskasse; opfordrer til en hurtig 
gennemførelse af den europæiske 
datastrategi og vedtagelse af retsakten om 
digitale tjenester;

Or. en

Ændringsforslag 575
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme 

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
miljø og datamiljø, fremme 
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udveksling af data mellem virksomheder 
og mellem offentlige institutioner, udvikle 
og behandle data på europæisk jord, 
navnlig data fra offentlige organer, med 
henblik på at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

nonprofitudveksling af data mellem 
virksomheder og mellem offentlige 
institutioner, udvikle og behandle data på 
europæisk jord, navnlig data fra offentlige 
organer, med henblik på at opbygge et 
bedre digitalt beskatningssystem, hvor 
overskud beskattes, der hvor 
virksomhederne har betydelig interaktion 
med brugerne, og til at videreudvikle 
europæiske standarder for cybersikkerhed, 
navnlig for kritisk infrastruktur; opfordrer 
til at imødegå det stigende energiforbrug 
hidrørende fra datacentre, nemlig fra 
bygninger, servere og software, gennem 
anvendelse af restriktive kriterier for 
energi- og ressourceeffektivitet, indkøb af 
energi fra vedvarende kilder og 
genanvendelse af spildvarme; mener, at 
princippet om at prioritere 
energieffektivitet højest vil kunne 
anvendes som kriterium ved evalueringen 
i forbindelse med sammenligning af 
forskellige digitale løsningers relevans;

Or. en

Ændringsforslag 576
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data og software mellem virksomheder 
og mellem offentlige institutioner, især 
gennem innovationer op opskalering i 
forbindelse med dataindsamling; 
opfordrer desuden Kommissionen til at 
udvikle færdigheder, infrastruktur, 
prisoverkommelige og sikre forbindelser 
og datastrømme og understøttende 
tjenester til behandling af europæiske 
data; mener, at Europa bør udvikle evnen 
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infrastruktur; til at have en åben og balanceret 
dataøkonomi, der gør det muligt at have 
de rigtige data på det rigtige sted, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

Or. en

Ændringsforslag 577
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur; mener, at beskyttelsen af 
kritiske europæiske data i disse kritiske 
infrastrukturer derfor bør sikres gennem 
en vurdering af, hvorvidt udbydere af 
tjenester og teknologi opfylder sikkerheds- 
såvel som vederhæftighedskriterier, der er 
udformet på basis af EU's 5G-
værktøjskasse;

Or. en
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Ændringsforslag 578
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur; mener, at beskyttelsen af 
kritiske europæiske data i disse kritiske 
infrastrukturer derfor bør sikres gennem 
en vurdering af, hvorvidt udbydere af 
tjenester og teknologi opfylder sikkerheds- 
såvel som vederhæftighedskriterier, der er 
udformet på basis af EU's 5G-
værktøjskasse;

Or. en

Ændringsforslag 579
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 

19. opfordrer, i betragtning af 
vigtigheden af digitalisering af Unionens 
industrier, Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked og investere 
betydeligt i robuste og sikre 
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data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

højhastighedsnetværk og i kunstig 
intelligens for at fremme udveksling af 
data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

Or. en

Ændringsforslag 580
Gianna Gancia

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur, til alle tider under fuld 
overholdelse og beskyttelse af EU-
borgernes privatliv;

Or. it

Ændringsforslag 581
Patrizia Toia
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Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, og udnytte den 
digitale omstillings potentiale for at 
understøtte forskning, opbygge et bedre 
digitalt beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

Or. en

Ændringsforslag 582
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, at fjerne 
eksisterende barrierer og til at 
videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;
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Or. en

Ændringsforslag 583
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme indbyrdes 
kompatibilitet og udveksling af data 
mellem virksomheder i alle størrelser og 
mellem offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 
at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har en 
betydelig interaktion med brugerne, og 
videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritiske 
infrastrukturer;

Or. en

Ændringsforslag 584
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme udveksling 
af data mellem virksomheder og mellem 
offentlige institutioner, udvikle og 
behandle data på europæisk jord, navnlig 
data fra offentlige organer, med henblik på 

19. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre et fælles europæisk digitalt 
marked og datamarked, fremme en 
funktionel udveksling af data mellem 
virksomheder og mellem offentlige 
institutioner, udvikle og behandle data på 
europæisk jord, navnlig data fra offentlige 
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at opbygge et bedre digitalt 
beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har 
betydelig interaktion med brugerne, og til 
at videreudvikle europæiske standarder for 
cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

organer, med henblik på at opbygge et 
bedre digitalt beskatningssystem, hvor 
overskud beskattes, der hvor 
virksomhederne har betydelig interaktion 
med brugerne, og til at videreudvikle 
europæiske standarder for cybersikkerhed, 
navnlig for kritisk infrastruktur;

Or. en

Ændringsforslag 585
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 19a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. mener, at alle nye lovgivningstiltag 
knyttet til en revision af den gældende 
rammelov for intellektuelle 
ejendomsrettigheder bør overvejes 
omhyggeligt, eftersom dette kan få 
væsentlige virkninger for EU's endnu 
skrøbelige dataøkonomi, som stadig er 
under udvikling; mener, at der ikke bør 
være ejendomsrettigheder baseret på 
intellektuel ejendom for ikke-personlige 
data, som anvendes og produceres af 
teknologier såsom kunstig intelligens;

Or. en

Ændringsforslag 586
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til beslutning
Punkt 19a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. opfordrer Kommissionen til at 
mobilisere GDPR-forordningen; mener, 
at Europa skal udvikle robuste praksisser 
for behandling af blandede industrielle 
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datasæt, der indeholder personlige data; 
påpeger, at disse praksisser skal være 
menneskecentrerede og sikre 
medarbejdernes privatliv og være et klart 
grundlag for udnyttelse af de værdifulde 
data; mener, at evnen til effektiv 
behandling af alle data, som genereres i 
forbindelse med industrielle processer, 
også er afgørende for at nå klimamålene;

Or. en

Ændringsforslag 587
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 19a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. nyt punkt. mener, at den digitale 
omstilling vil indebære uanede 
muligheder for, at EU's virksomheder kan 
navigere hurtigere, kan udvide og kan 
blive mere konkurrencedygtige; 
understreger vigtigheden af at skabe et 
miljø, som fremmer brugen af IKT og 
udviklingen af intelligente løsninger i alle 
virksomheder – fra udviklingen af IKT-
teknologier til indførelsen af dem;

Or. en

Ændringsforslag 588
Aldo Patriciello

Forslag til beslutning
Punkt 19a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at dens næste lægemiddelstrategi, 
ved hjælp af et system for intellektuel 
ejendomsret, som fremmer investeringer i 
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lægemiddelforskning og en stabil, effektiv 
og globalt konkurrencedygtig lovramme, 
vil fostre forskning, innovation og 
produktion i EU;

Or. en

Ændringsforslag 589
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 19a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. peger på nødvendigheden af at 
mindske de digitale ubalancer med 
hensyn til digital infrastruktur, således at 
innovation og industriel udvikling ikke 
kun foregår i koncentrerede urbane 
industriområder, men også er mulig i 
mindre byer og i landdistrikter;

Or. en

Ændringsforslag 590
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 19b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19b. insisterer på, at forskning og 
udvikling har en grundlæggende rolle 
med at understøtte EU-industriens 
digitale og teknologiske bestræbelser og 
drive EU's lederskab inden for centrale 
digitale teknologier og deres anvendelse 
på tværs af værdikæder og industrielle 
platforme; fremhæver nødvendigheden af, 
at alle industrisektorer omfavner den 
digitale revolution og sigter på at skabe og 
transformere nye forretningsmodeller, 
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nye koncepter og teknologier;

Or. en

Ændringsforslag 591
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 19b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19b. opfordrer til etablering af nye 
digitale kontaktsteder i mindre byer og 
landdistrikter, som yder støtte til nye 
digitale virksomheder og SMV'er på 
områder, hvor der er konkurrencefordele, 
men behov for investeringer;

Or. en

Ændringsforslag 592
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 19c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19c. understreger nødvendigheden af at 
sikre ultrahurtige forbindelser til 
overkommelige priser som et redskab, 
hvormed EU's virksomheder kan forblive 
konkurrencedygtige i den globale 
økonomi og levere nyt indhold, 
applikationer og tjenester;

Or. en

Ændringsforslag 593
Carlo Calenda
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Forslag til beslutning
Punkt 19d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19d. anerkender vigtigheden af, at EU's 
tilgang til dataøkonomi er gennemsigtig, 
pålidelig, kompatibel og 
menneskecentreret; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til i 
stigende grad at mindske fragmenteringen 
i de forskellige nationale strategier og 
imødegå problemet med ubalancer i 
markedsstyrke med det formål at 
understøtte datastrømmenes bevægelighed 
i hele EU, kompatibilitet, datastyring, -
beskyttelse og -(gen)brug;

Or. en


