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Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja 
digitaaliseen ja ekologiseen siirtymään; 
pyytää komissiota tukemaan 
kunnianhimoista elpymisrahastoa, joka on 
osa vahvempaa monivuotista 
rahoituskehystä ja sisällytetty omia varoja 
koskevaan päätökseen, ja jatkamaan 
finanssipolitiikan koordinointia unionin 
finanssipoliittisen kehyksen 
vahvistamiseksi; katsoo, että pandemian 
huipun jälkeen rahastosta olisi tultava 
pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla 
edistetään digitaalista ja ekologista teollista 
siirtymää;

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
ja riippumattomuutta EU:ssa lisäämällä 
investointeja digitaaliseen ja ekologiseen 
siirtymään; pyytää komissiota tukemaan 
kunnianhimoista elpymisrahastoa, joka on 
osa vahvempaa monivuotista 
rahoituskehystä ja jatkamaan 
finanssipolitiikan koordinointia unionin 
finanssipoliittisen kehyksen 
vahvistamiseksi; korostaa tässä yhteydessä 
Euroopan parlamentin kantaa EU:n 
omien varojen järjestelmän 
uudistamiseen, mukaan lukien sellaisten 
uusien resurssien käyttöönotto, jotka on 
sovitettu paremmin yhteen EU:n 
tärkeimpien poliittisten painopisteiden, 
kuten digitaalisten palvelujen verotuksen, 
finanssitransaktioveron, yhteisen 
yhdistetyn yhteisöveropohjan luomisesta 
saatavien tulojen, 
päästökauppajärjestelmästä saatavien 
tulojen, muovimaksun ja 
hiilitullimekanismin, kanssa ja jotka 
kannustavat niiden saavuttamiseen; 
katsoo, että pandemian huipun jälkeen 
rahastosta olisi tultava pysyvä 
jälleenrakennusrahasto, jolla edistetään 
digitaalista ja ekologista teollista siirtymää;

Or. en

Tarkistus 327
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja 
digitaaliseen ja ekologiseen siirtymään; 
pyytää komissiota tukemaan 
kunnianhimoista elpymisrahastoa, joka 
on osa vahvempaa monivuotista 
rahoituskehystä ja sisällytetty omia varoja 
koskevaan päätökseen, ja jatkamaan 
finanssipolitiikan koordinointia unionin 
finanssipoliittisen kehyksen 
vahvistamiseksi; katsoo, että pandemian 
huipun jälkeen rahastosta olisi tultava 
pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla 
edistetään digitaalista ja ekologista teollista 
siirtymää;

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja 
digitaaliseen ja ekologiseen siirtymään; 
katsoo, että pandemian huipun jälkeen 
Next Generation EU -välineen 
elementeistä olisi tultava pysyvä 
jälleenrakennusrahasto, jolla edistetään 
digitaalista ja ekologista teollista siirtymää;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja 
digitaaliseen ja ekologiseen siirtymään; 
pyytää komissiota tukemaan 
kunnianhimoista elpymisrahastoa, joka on 
osa vahvempaa monivuotista 
rahoituskehystä ja sisällytetty omia varoja 
koskevaan päätökseen, ja jatkamaan 
finanssipolitiikan koordinointia unionin 
finanssipoliittisen kehyksen 

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä, digitaalista 
ja ekologista siirtymää, kansalaisten 
hyvinvointia ja kuluttajien oikeuksia sekä 
yritysten, mukaan lukien pk-yritysten, 
mikroyritysten ja start up -yritysten 
tarpeita covid-19-kriisin jälkeen, jotta 
voidaan tukea kasvua EU:ssa lisäämällä 
investointeja digitaaliseen ja ekologiseen 
siirtymään; pyytää komissiota tukemaan 
kunnianhimoista elpymisrahastoa, joka on 
osa vahvempaa monivuotista 
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vahvistamiseksi; katsoo, että pandemian 
huipun jälkeen rahastosta olisi tultava 
pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla 
edistetään digitaalista ja ekologista teollista 
siirtymää;

rahoituskehystä ja sisällytetty omia varoja 
koskevaan päätökseen, ja jatkamaan 
finanssipolitiikan koordinointia unionin 
finanssipoliittisen kehyksen 
vahvistamiseksi; katsoo, että pandemian 
huipun jälkeen rahastosta olisi tultava 
pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla 
edistetään digitaalista ja ekologista teollista 
siirtymää;

Or. en

Tarkistus 329
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja 
digitaaliseen ja ekologiseen siirtymään; 
pyytää komissiota tukemaan 
kunnianhimoista elpymisrahastoa, joka on 
osa vahvempaa monivuotista 
rahoituskehystä ja sisällytetty omia varoja 
koskevaan päätökseen, ja jatkamaan 
finanssipolitiikan koordinointia unionin 
finanssipoliittisen kehyksen 
vahvistamiseksi; katsoo, että pandemian 
huipun jälkeen rahastosta olisi tultava 
pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla 
edistetään digitaalista ja ekologista teollista 
siirtymää;

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja digitaali- ja 
muille aloille, joilla varmistetaan 
kilpailukyinen teollisuuden siirtymä; 
pyytää komissiota tukemaan 
kunnianhimoista elpymisrahastoa; katsoo, 
että pandemian huipun jälkeen rahastosta 
olisi tultava jälleenrakennusrahasto, jolla 
edistetään digitaalista ja ekologista teollista 
siirtymää;

Or. en

Tarkistus 330
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
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10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja 
digitaaliseen ja ekologiseen siirtymään; 
pyytää komissiota tukemaan 
kunnianhimoista elpymisrahastoa, joka 
on osa vahvempaa monivuotista 
rahoituskehystä ja sisällytetty omia varoja 
koskevaan päätökseen, ja jatkamaan 
finanssipolitiikan koordinointia unionin 
finanssipoliittisen kehyksen 
vahvistamiseksi; katsoo, että pandemian 
huipun jälkeen rahastosta olisi tultava 
pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla 
edistetään digitaalista ja ekologista 
teollista siirtymää;

10. kehottaa komissiota vahvistamaan 
ekologisia ehtoja Next Generation EU -
välineessä ja erityisesti elpymis- ja 
sietokykyvälineessä; kehottaa siksi 
komissiota tekemään 
ilmastoneutraaliudesta jäsenvaltioiden 
elpymis- ja selviytymissuunnitelmissa 
pakollista eikä vapaaehtoista, lisäämään 
ilmastovaltavirtaistamista koskevan 
tavoitteen ja varmistamaan, että varojen 
käyttö fossiilisiin polttoaineisiin suljetaan 
pois;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja 
digitaaliseen ja ekologiseen siirtymään; 
pyytää komissiota tukemaan 
kunnianhimoista elpymisrahastoa, joka 
on osa vahvempaa monivuotista 
rahoituskehystä ja sisällytetty omia varoja 
koskevaan päätökseen, ja jatkamaan 
finanssipolitiikan koordinointia unionin 
finanssipoliittisen kehyksen 
vahvistamiseksi; katsoo, että pandemian 
huipun jälkeen rahastosta olisi tultava 
pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla 

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea 
kestävää kasvua EU:ssa lisäämällä 
investointeja digitaaliseen ja ekologiseen 
siirtymään; suhtautuu myönteisesti 
komission ehdotukseen 
kunnianhimoisesta elpymisvälineestä, 
joka perustuu vahvempaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen ja jossa hyödynnetään 
omien varojen korotetun 
enimmäismäärän luomaa 
lisäliikkumavaraa; katsoo, että pandemian 
huipun jälkeen rahastosta olisi tultava 
pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla 
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edistetään digitaalista ja ekologista teollista 
siirtymää;

edistetään Euroopan teollisuuden 
kestävyyttä ja kilpailukykyä sekä tuetaan 
digitaalista ja ekologista teollista siirtymää;

Or. en

Tarkistus 332
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja 
digitaaliseen ja ekologiseen siirtymään; 
pyytää komissiota tukemaan 
kunnianhimoista elpymisrahastoa, joka on 
osa vahvempaa monivuotista 
rahoituskehystä ja sisällytetty omia varoja 
koskevaan päätökseen, ja jatkamaan 
finanssipolitiikan koordinointia unionin 
finanssipoliittisen kehyksen 
vahvistamiseksi; katsoo, että pandemian 
huipun jälkeen rahastosta olisi tultava 
pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla 
edistetään digitaalista ja ekologista 
teollista siirtymää;

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja 
digitaaliseen ja ekologiseen siirtymään, 
myös yhteenliitettyihin liikenne-, energia-, 
digitaali- ja vesi-
infrastruktuuriverkkoihin; pyytää 
komissiota tukemaan kunnianhimoista 
elpymisrahastoa, joka on osa vahvempaa 
monivuotista rahoituskehystä ja sisällytetty 
omia varoja koskevaan päätökseen, ja 
toimimaan talouspolitiikan koordinointia 
koskevan Euroopan talouden 
ohjausjärjestelmän kehyksen 
vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 333
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja 
digitaaliseen ja ekologiseen siirtymään; 
pyytää komissiota tukemaan 
kunnianhimoista elpymisrahastoa, joka on 
osa vahvempaa monivuotista 
rahoituskehystä ja sisällytetty omia varoja 
koskevaan päätökseen, ja jatkamaan 
finanssipolitiikan koordinointia unionin 
finanssipoliittisen kehyksen 
vahvistamiseksi; katsoo, että pandemian 
huipun jälkeen rahastosta olisi tultava 
pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla 
edistetään digitaalista ja ekologista teollista 
siirtymää;

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja 
digitaaliseen ja ekologiseen siirtymään; 
pyytää komissiota tukemaan 
kunnianhimoista elpymisrahastoa, joka on 
osa vahvempaa monivuotista 
rahoituskehystä ja sisällytetty omia varoja 
koskevaan päätökseen, ja jatkamaan 
finanssipolitiikan koordinointia unionin 
finanssipoliittisen kehyksen 
vahvistamiseksi; katsoo, että pandemian 
huipun jälkeen rahastosta olisi tultava 
pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla 
edistetään digitaalista ja ekologista teollista 
siirtymää yhdessä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kanssa;

Or. en

Tarkistus 334
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja 
digitaaliseen ja ekologiseen siirtymään; 
pyytää komissiota tukemaan 
kunnianhimoista elpymisrahastoa, joka on 
osa vahvempaa monivuotista 
rahoituskehystä ja sisällytetty omia varoja 
koskevaan päätökseen, ja jatkamaan 
finanssipolitiikan koordinointia unionin 
finanssipoliittisen kehyksen 
vahvistamiseksi; katsoo, että pandemian 
huipun jälkeen rahastosta olisi tultava 
pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla 

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja 
oikeudenmukaiseen digitaaliseen ja 
ekologiseen siirtymään; pyytää komissiota 
tukemaan kunnianhimoista 
elpymisrahastoa, joka on osa vahvempaa 
monivuotista rahoituskehystä ja sisällytetty 
omia varoja koskevaan päätökseen, ja 
jatkamaan finanssipolitiikan koordinointia 
unionin finanssipoliittisen kehyksen 
vahvistamiseksi; katsoo, että pandemian 
huipun jälkeen rahastosta olisi tultava 
pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla 
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edistetään digitaalista ja ekologista 
teollista siirtymää;

taataan oikeudenmukaista digitaalista ja 
ekologista teollista siirtymää;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja 
digitaaliseen ja ekologiseen siirtymään; 
pyytää komissiota tukemaan 
kunnianhimoista elpymisrahastoa, joka on 
osa vahvempaa monivuotista 
rahoituskehystä ja sisällytetty omia varoja 
koskevaan päätökseen, ja jatkamaan 
finanssipolitiikan koordinointia unionin 
finanssipoliittisen kehyksen 
vahvistamiseksi; katsoo, että pandemian 
huipun jälkeen rahastosta olisi tultava 
pysyvä jälleenrakennusrahasto, jolla 
edistetään digitaalista ja ekologista 
teollista siirtymää;

10. korostaa tarvetta tukea kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä covid-19-
kriisin jälkeen, jotta voidaan tukea kasvua 
EU:ssa lisäämällä investointeja kaikille 
talouden aloille, myös keskeisille ja 
strategisille aloille; pyytää komissiota 
tukemaan tehokasta elpymisrahastoa, joka 
on sisällytetty omia varoja koskevaan 
päätökseen; katsoo, että pandemian huipun 
jälkeen rahastosta olisi tultava pysyvä 
jälleenrakennusrahasto, jolla edistetään 
digitaalista siirtymää, palautetaan EU:n 
taloudellinen kilpailukyky ja rakennetaan 
uudelleen vahvat ja vakaat työmarkkinat;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota 
suunnittelemaan Euroopan teollisuuden 



PE653.877v02-00 10/183 AM\1208890FI.docx

FI

osallistavampaa peruskorjausta, jotta 
vältetään perinteisten tuotantosektoreiden 
syrjintä sekä sellaisten teollisuudenalojen 
poissulkeminen, jotka voisivat kadota 
todellisen strategian puuttuessa; korostaa 
nykyisen Euroopan teollisuusverkoston 
monimuotoisuutta: vaatii tässä yhteydessä 
komissiota turvaamaan näiden 
jäsenvaltioiden ja Euroopan alueiden 
taloutta tukevien teollisuudenalojen 
dynaamisuuden;

Or. en

Tarkistus 337
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tekemään 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
eurooppalaisille yrityksille ja pk-yrityksille 
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista 
ja rasitteista ennen uusien 
lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai 
uusien toimenpiteiden hyväksymistä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
vastaavaa tukea asianomaisille aloille 
aina, kun kielteisiä vaikutuksia ei voida 
välttää;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 338
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
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11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tekemään 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
eurooppalaisille yrityksille ja pk-yrityksille 
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista 
ja rasitteista ennen uusien 
lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai 
uusien toimenpiteiden hyväksymistä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan vastaavaa 
tukea asianomaisille aloille aina, kun 
kielteisiä vaikutuksia ei voida välttää;

11. kehottaa komissiota vahvistamaan 
vaikutustenarviointikäytäntöään ja 
varmistamaan, että ennen uusien 
lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai 
uusien toimenpiteiden hyväksymistä 
tehdään yksityiskohtainen 
vaikutustenarviointi eurooppalaisille 
yrityksille ja pk-yrityksille mahdollisesti 
aiheutuvista kustannuksista ja rasitteista ja 
että päivitetty ja riippumaton 
sääntelyntarkastelulautakunta arvioi sen; 
Covid-19-pandemian aiheuttaman 
talouskriisin jälkeen on tarpeen tarkistaa 
teollisuuden ja pienten ja keskisuurten 
yritysten vaikutustenarviointia, jotta 
voidaan arvioida nykyisten 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
kustannusvaikutuksia ja niiden 
suunniteltua asteittaista kiristämistä; 
katsoo, että digitalisaatiota ja hiilen 
käytöstä luopumista koskevat toimenpiteet 
olisi suunniteltava tasavertaisesti ja siten, 
että ne tarjoavat teollisuudelle ja pk-
yrityksille mahdollisuuksia eivätkä rasita 
enempää aloja, joihin nykyiset toimet jo 
vaikuttavat; kehottaa komissiota 
ehdottamaan vastaavaa tukea 
asianomaisille aloille aina, kun kielteisiä 
vaikutuksia ei voida välttää, ja kehottaa 
komissiota viittaamaan oikea-aikaisesti 
EU:n yhdenmukaistettuihin 
standardeihin EU:n virallisessa lehdessä 
(EUVL), jotta lyhennetään tuotteiden 
markkinoille saattamiseen kuluvaa aikaa;

Or. en

Tarkistus 339
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tekemään 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
eurooppalaisille yrityksille ja pk-yrityksille 
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista 
ja rasitteista ennen uusien 
lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai 
uusien toimenpiteiden hyväksymistä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan vastaavaa 
tukea asianomaisille aloille aina, kun 
kielteisiä vaikutuksia ei voida välttää;

11. kehottaa komissiota tekemään 
kokonaisvaltaisen vaikutustenarvioinnin 
ennen uusien lainsäädäntöehdotusten 
esittämistä tai uusien toimenpiteiden 
hyväksymistä, mukaan lukien 
eurooppalaisille kansalaisille, yrityksille 
ja pk-yrityksille mahdollisesti aiheutuvista 
kustannuksista ja hyödyistä; tukee 
sääntelyn johdonmukaisuutta ja 
tunnustaa komission pyrkimyksen 
järkevään sääntelyyn, jonka 
tarkoituksena on vähentää byrokraattista 
rasitetta heikentämättä lainsäädännön 
tehokkuutta tai laskematta standardeja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
lainsäädäntö on tarkoituksenmukaista ja 
ehdottamaan vastaavaa tukea 
asianomaisille aloille, erityisesti 
pienemmille toimijoille, kuten pk-
yrityksille tai start up -yrityksille, jotta 
lievennetään kielteisiä vaikutuksia, joita ei 
voida välttää;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tekemään 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
eurooppalaisille yrityksille ja pk-yrityksille 
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista 
ja rasitteista ennen uusien 
lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai 
uusien toimenpiteiden hyväksymistä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan vastaavaa 

11. kehottaa komissiota vahvistamaan 
vaikutustenarviointikäytäntöään ja 
tekemään yksityiskohtaisen 
vaikutustenarvioinnin eurooppalaisille 
yrityksille ja pk-yrityksille mahdollisesti 
aiheutuvista kustannuksista ja rasitteista 
ennen uusien lainsäädäntöehdotusten 
esittämistä tai uusien toimenpiteiden 
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tukea asianomaisille aloille aina, kun 
kielteisiä vaikutuksia ei voida välttää;

hyväksymistä erityisesti silloin, kun 
perinteisen teollisuuden on mukauduttava 
sääntelypäätöksiin; kehottaa komissiota 
ehdottamaan vastaavaa tukea 
asianomaisille aloille vahvan 
eurooppalaisen teollisuuspohjan 
säilyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 341
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tekemään 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
eurooppalaisille yrityksille ja pk-yrityksille 
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista 
ja rasitteista ennen uusien 
lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai 
uusien toimenpiteiden hyväksymistä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
vastaavaa tukea asianomaisille aloille 
aina, kun kielteisiä vaikutuksia ei voida 
välttää;

11. kehottaa komissiota tekemään 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
eurooppalaisille yrityksille ja pk-yrityksille 
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista 
ja rasitteista ennen uusien 
lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai 
uusien toimenpiteiden hyväksymistä;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tekemään 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 

11. kehottaa komissiota tekemään 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
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eurooppalaisille yrityksille ja pk-yrityksille 
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista 
ja rasitteista ennen uusien 
lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai 
uusien toimenpiteiden hyväksymistä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan vastaavaa 
tukea asianomaisille aloille aina, kun 
kielteisiä vaikutuksia ei voida välttää;

eurooppalaisille yrityksille ja pk-yrityksille 
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista 
ja rasitteista ennen uusien 
lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai 
uusien toimenpiteiden hyväksymistä; 
kehottaa komissiota lykkäämään uusia 
aloitteita elpymisvaiheen loppuun ja 
ehdottamaan vastaavaa tukea 
asianomaisille aloille aina, kun kielteisiä 
vaikutuksia ei voida välttää;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tekemään 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
eurooppalaisille yrityksille ja pk-yrityksille 
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista 
ja rasitteista ennen uusien 
lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai 
uusien toimenpiteiden hyväksymistä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan vastaavaa 
tukea asianomaisille aloille aina, kun 
kielteisiä vaikutuksia ei voida välttää;

11. kehottaa komissiota tekemään 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
eurooppalaisille yrityksille ja pk-yrityksille 
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista 
ja rasitteista sekä työllisyysvaikutuksista 
ennen uusien lainsäädäntöehdotusten 
esittämistä tai uusien toimenpiteiden 
hyväksymistä; kehottaa komissiota 
ehdottamaan vastaavaa tukea 
asianomaisille aloille aina, kun kielteisiä 
vaikutuksia ei voida välttää;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tekemään 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
eurooppalaisille yrityksille ja pk-yrityksille 
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista 
ja rasitteista ennen uusien 
lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai 
uusien toimenpiteiden hyväksymistä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
vastaavaa tukea asianomaisille aloille 
aina, kun kielteisiä vaikutuksia ei voida 
välttää;

11. kehottaa komissiota tekemään 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
eurooppalaisille yrityksille ja pk-yrityksille 
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista 
ja rasitteista sekä työpaikkojen 
menetyksistä aiheutuvista kustannuksista 
ennen uusien lainsäädäntöehdotusten 
esittämistä tai uusien toimenpiteiden 
hyväksymistä; kehottaa komissiota 
peruuttamaan kaikki uudet ehdotukset 
aina, kun kielteisiä vaikutuksia ei ilmeisesti 
voida välttää;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tekemään 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
eurooppalaisille yrityksille ja pk-yrityksille 
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista 
ja rasitteista ennen uusien 
lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai 
uusien toimenpiteiden hyväksymistä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan vastaavaa 
tukea asianomaisille aloille aina, kun 
kielteisiä vaikutuksia ei voida välttää;

11. kehottaa komissiota tekemään 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
eurooppalaisille aloille, yrityksille ja pk-
yrityksille mahdollisesti aiheutuvista 
kustannuksista ja rasitteista ennen uusien 
lainsäädäntöehdotusten esittämistä tai 
uusien toimenpiteiden hyväksymistä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan vastaavaa 
tukea asianomaisille aloille aina, kun 
kielteisiä vaikutuksia ei voida välttää;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että covid-19-kriisi on 
vaikuttanut merkittävästi 
autoteollisuuteen, mikä on pakottanut 
teollisuudenalat ja työntekijät 
mukautumaan nopeasti tarjonnan 
muutoksiin ja uusiin terveysvaatimuksiin 
sen muutosprosessin lisäksi, jota he ovat 
käyneet läpi jo ennen pandemiaa. 
Siirtyminen älykkääseen ja puhtaaseen 
liikkuvuuteen on olennaisen tärkeää, kun 
kuljemme kohti ilmastoneutraalia, 
digitaalista ja kestävämpää taloutta. Se 
tarjoaa myös mahdollisuuden luoda 
vihreää kasvua ja puhtaita työpaikkoja, 
mikä on erityisen tärkeää kriisiaikoina, 
perustuen Euroopan teollisuuden 
maailmanlaajuiseen kilpailuetuun 
ajoneuvoteknologioiden alalla; kehottaa 
komissiota asettamaan painopisteitä, jotka 
koskevat tutkimusta ja innovointia, 
digitalisointia ja tukea start up-yrityksille, 
mikroyrityksille sekä pienille ja 
keskisuurille yrityksille, mukaan lukien 
autoteollisuudelle;

Or. en

Tarkistus 347
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan tehokkaat 
ennaltaehkäisevät 
rakenneuudistuskehykset ja toisen 
mahdollisuuden kehykset, jotta 
taloudellisissa vaikeuksissa olevat 
rehelliset velalliset voivat palauttaa 
elinkelpoisuutensa ja välttää 
maksukyvyttömyytensä sekä kokeilla 



AM\1208890FI.docx 17/183 PE653.877v02-00

FI

uusia ideoita;

Or. en

Tarkistus 348
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. katsoo, että digitalisaatiota ja 
hiilen käytöstä luopumista koskevat 
toimenpiteet olisi suunniteltava 
tasavertaisesti ja siten, että ne tarjoavat 
teollisuudelle ja pk-yrityksille 
mahdollisuuksia eivätkä rasita enempää 
aloja, joihin nykyiset toimet jo 
vaikuttavat;

Or. en

Tarkistus 349
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että Euroopan 
avaruusteollisuus on sekä strategisesti 
merkittävä että haavoittuva, koska 
90 prosenttia sen yrityksistä on pk-
yrityksiä; korostaa myös tarvetta tukea 
alaa nopeasti, jotta vältytään sen työläältä 
uudelleenrakentamiselta;

Or. fr

Tarkistus 350
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
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Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa Euroopan strategista ja 
haurasta avaruusteollisuutta, joka 
koostuu 90-prosenttisesti pk-yrityksistä, ja 
nopean tuen tarvetta työlään 
jälleenrakentamisen välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 351
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. muistuttaa, että jäsenvaltioiden 
rooli on ratkaisevan tärkeä onnistuneen 
elpymisen kannalta ja EU:n rajallisten 
resurssien hyödyntämiseksi;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. korostaa, että covid-19-kriisi on 



AM\1208890FI.docx 19/183 PE653.877v02-00

FI

vaikuttanut voimakkaasti matkailualaan, 
joka käytännössä halvaantui kolmeksi 
kuukaudeksi; kehottaa komissiota 
asettamaan painopisteitä, jotka liittyvät 
alan elpymisen tukemiseen ja 
edistämiseen, koska se on yksi Euroopan 
unionin keskeisistä aloista, joka edustaa 
9,5 prosenttia Euroopan BKT:stä; on 
tärkeää siirtyä kohti eurooppalaista 
matkailupolitiikkaa, jolla edistetään 
merkittävästi unionin kilpailukykyä tällä 
alalla, edistetään jäsenvaltioiden ja 
alueiden välistä yhteistyötä ja luodaan 
mahdollisuuksia uusille investoinneille ja 
innovaatioille, jotka antavat taloudellista 
tukea pk-yrityksille ja niiden 
digitalisointiprosessille, jotta voidaan 
saavuttaa eurooppalainen matkailun 
ekosysteemi, joka on kestävä, 
innovatiivinen ja sietokykyinen ja joka 
suojelee työntekijöiden ja kuluttajien 
oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 353
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. korostaa, että monilla pk-
yrityksillä ei ole likviditeettiä investoida 
kestävään digitaaliseen muutokseen; 
kannustaa komissiota harkitsemaan pk-
yritysseteliohjelman perustamista pk-
yritysten tukemiseksi, jotta voidaan: muun 
muassa parantaa vanhentuneita laitteita, 
lisätä tiedon siirtämistä ja teknologian, 
kuten teollisen tekoälyn, oikeiden 
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käyttötarkoitusten tunnistamista, 
parantaa työvoimaa välittömästi 
tarvittavilla taidoilla, jotta voidaan 
mahdollistaa etänä tapahtuva 
omaisuuden hallinta, tuotannon valvonta, 
työntekijöiden yhteistyö ja niin edelleen;

Or. en

Tarkistus 354
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
2 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Toinen vaihe – jälleenrakennus ja muutos Toinen vaihe – jälleenrakennus ja muutos 
mahdollisimman pian

Or. en

Tarkistus 355
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
2 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Toinen vaihe – jälleenrakennus ja muutos Muutos ja innovointi

Or. en

Tarkistus 356
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
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12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen pitkällä aikavälillä;

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
lieventämiseksi tehtyjen toimien 
vaikutusten pohjalta unionin olisi 
toteutettava laajempi teollisuusstrategiansa 
toinen vaihe: Euroopan teollisuuden 
siirtymisen ohjaaminen kohti 
kasvihuonekaasujen nettopäästöttömyyttä 
ja digitalisointia sosiaalisesti vastuullisesti 
niin, että teollisuuden kilpailukyvyn, 
palautumis- ja selviytymiskyvyn ja 
ympäristö- ja ilmastoystävällisyyden taso 
paranee pitkällä aikavälillä samalla, kun 
työmarkkinaosapuolten välistä 
vuoropuhelua vahvistetaan;

Or. en

Tarkistus 357
Cornelia Ernst, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen pitkällä aikavälillä;

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen pitkällä aikavälillä. 
Investoinnit osaamiseen ja pätevyyteen 
sekä vahva sosiaalinen kumppanuus 
edistävät tuottavuutta, innovointia ja 
korkealaatuisia työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 358
Christian Ehler
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen pitkällä aikavälillä;

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen pitkällä aikavälillä; 
muistuttaa, että jäsenvaltioiden rooli on 
ratkaisevan tärkeä onnistuneen elpymisen 
kannalta ja EU:n rajallisten resurssien 
hyödyntämiseksi;

Or. en

Tarkistus 359
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen pitkällä aikavälillä;

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
jatkuvuutta noudattava 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
siirtymisen varmistaminen kohti erittäin 
energia- ja resurssitehokasta, uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaa, 
nollakaasua, myrkytöntä ja kestävästi 
digitalisoitua teollisuuspohjaa vuoteen 
2040 mennessä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen pitkällä aikavälillä;

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä; tätä varten 
teollisuuspolitiikasta olisi tehtävä 
horisontaalinen tehtävä komissiolle;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen pitkällä aikavälillä;

12. katsoo, että nykyisen kriisin aikana 
unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe 
vapauttamalla kiertotalouden potentiaali 
niin, että kestäviä ja uusiutuvia resursseja 
käytetään kilpailukykyisten ja kestävien 
teollisuudenalojen edistämiseksi pitkällä 
aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 362
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
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päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen pitkällä aikavälillä;

päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden oikeudenmukaisen ja 
kestävän tuotantomallin varmistaminen, 
jolla voidaan taata kehityksen, 
palautumis- ja selviytymiskyvyn ja 
kestävyyden varmistaminen pitkällä 
aikavälillä sekä työpaikkojen 
turvaaminen;

Or. en

Tarkistus 363
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen pitkällä aikavälillä;

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, kestävyyden ja 
digitalisoinnin varmistaminen niin, että 
saavutetaan palautumis- ja 
selviytymiskyky pitkällä aikavälillä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
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päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen pitkällä aikavälillä;

päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
kaikkien talouden alojen kilpailukyvyn, 
palautumis- ja selviytymiskyvyn ja 
kestävyyden varmistaminen pitkällä 
aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 365
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen pitkällä aikavälillä;

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
aikana unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen pitkällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
päätyttyä unionin olisi käynnistettävä 
teollisuusstrategiansa toinen vaihe: 
teollisuuden kilpailukyvyn, palautumis- ja 
selviytymiskyvyn ja kestävyyden 
varmistaminen pitkällä aikavälillä;

12. katsoo, että hätätilannevaiheen 
aikana unionin olisi valmisteltava ja 
ennakoitava teollisuusstrategiansa toinen 
vaihe: kohti vihreämpää, 
innovatiivisempaa, osallistavampaa ja 
itsenäisempää Eurooppaa pitkällä 
aikavälillä;

Or. en
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Tarkistus 367
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. toteaa, että eri teollisuudenaloilla 
on merkittävä investointitarve 2020-
luvulla, koska monet niiden tehtaista ovat 
jo 50–70 vuotta vanhoja; toteaa, että 
covid-kriisin vaikutukset todennäköisesti 
lisäävät näitä 
uudelleeninvestointitarpeita, koska jotkin 
vanhoista tehtaista lakkautetaan 
tuotannon vähenemisen vuoksi; korostaa, 
että näiden uudelleeninvestointien on 
oltava yhteensopivia 
kasvihuonekaasupäästöjen 
nettopäästöttömyyden kanssa erityisesti 
siksi, että tällaisia suuria investointeja 
tehdään vain 30–40 vuoden välein, ja 
muutoin on vaarana, että niistä tulee 
hukkavarallisuutta ja lukkiudumme 
fossiilisiin ja ympäristön kannalta 
haitallisiin teknologioihin ja 
infrastruktuureihin, samalla kun ne 
poistavat arvokkaita resursseja 
tarpeellisimmista investointivirroista, 
kuten energian ja resurssien 
säästämisestä, kiertotalouden 
toimenpiteistä ja uusiutuvan energian 
tuotannosta teollisuusprosessien 
sähköistämisen ylläpitämiseksi;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
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12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että unioni edellyttää 
Pariisin sopimuksen mukaista vihreää 
teollisuusstrategiaa, jossa vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteet 
(ilmastonmuutoksen torjunta sekä 
ympäristöterveyden ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelu) asetetaan 
EU:n talouspolitiikan keskiöön; 
strategian on siis nopeutettava 
teollisuutemme siirtymistä kohti 
hiilineutraalia teollisuutta ja täytettävä 
ilmastoinvestointien aukko Euroopassa, 
mikä on välttämätöntä 
ilmastoneutraaliuteen siirtymiselle;

Or. en

Tarkistus 369
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että älykkäät, kestävät ja 
täysin yhteenliitetyt liikenne-, energia-, 
digitaali- ja vesi-infrastruktuuriverkot ja -
hankkeet ovat Euroopan 
sisämarkkinoiden päätökseen saattamisen 
ja asianmukaisen toiminnan välttämätön 
edellytys; toteaa lisäksi, että investoinnit 
keskeisiin infrastruktuureihin lisäävät 
Euroopan kilpailukykyä ja työllisyyttä ja 
tuottavat pitkän aikavälin hyötyjä 
parantamalla yhteyksiä ja edistämällä 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua;
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Or. en

Tarkistus 370
Salvatore De Meo

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että älykkäät, kestävät ja 
täysin yhteenliitetyt liikenne-, energia-, 
digitaali- ja vesi-infrastruktuuriverkot ja -
hankkeet ovat Euroopan 
sisämarkkinoiden päätökseen saattamisen 
ja asianmukaisen toiminnan välttämätön 
edellytys; toteaa lisäksi, että investoinnit 
keskeisiin infrastruktuureihin lisäävät 
Euroopan kilpailukykyä ja työllisyyttä ja 
tuottavat pitkän aikavälin hyötyjä 
parantamalla yhteyksiä ja edistämällä 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua;

Or. en

Tarkistus 371
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. toistaa, että on tärkeää toteuttaa 
pk-yrityksille osoitettuja tapauskohtaisia 
tukitoimenpiteitä seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen asianmukaisen 
rahoitustuen avulla; katsoo, että pk-
yrityksiä olisi tuettava edelleen 
esteettömillä välineillä, joille on ominaista 
nopeat, ketterät ja pk-yrityksille suotuisat 
menettelyt ja joilla vältetään hallinnollisia 
rasitteita ja esteitä, varmistetaan 
rahoituksen saatavuus ja tarvittava 
likviditeetti;
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Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa, että on tärkeää 
suunnitella teollisuuspolitiikka, jolla 
puututaan monien EU:n alueiden 
väestökehitykseen liittyviin haasteisiin 
edistämällä teollisuutta, joka vahvistaa 
paikallista ja alueellista työllisyyttä ja 
houkuttelee uuden sukupolven 
työntekijöitä;

Or. en

Tarkistus 373
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta on keskeistä, että 
Euroopan unioni hyväksyy vuodelle 2030 
uudet ja korkeammat kasvihuonekaasujen 
vähentämistä, uusiutuvan energian 
käytön laajentamista ja 
energiatehokkuutta koskevat tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 374
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. korostaa, että teollisuudenalojen 
muutoksella EU voi luoda uutta vauhtia 
teollisuustuotannon innovoinnille ja 
säilyttämiselle Euroopassa ja siirtyä 
samalla nettokasvihuonekaasu 
päästöttömään talouteen; muistuttaa, että 
muut taloudet on asetettu samanlaiselle 
päästövähennyspolulle ja että näin ollen 
nettopäästöttömien tuotteiden, prosessien 
ja teknologioiden maailmanlaajuinen 
kysyntä kasvaa; korostaa, että 
sisämarkkinoiden koon vuoksi EU pysyy 
johtavana markkinana ja 
maailmanlaajuisena johtajana 
innovatiivisissa ympäristöystävällisissä 
tuotteissa, tuotannossa, palveluissa ja 
yrityksissä; toteaa, että EU:n 
teollisuusstrategian on oltava EU:n 
mahdollistaja, jotta se voi hyötyä 
kilpailuedusta ensimmäisenä 
kasvihuonekaasujen 
nettopäästöttömyyden edistäjänä;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. korostaa tarvetta lisätä 
markkinamahdollisuuksia ja investointeja 
eurooppalaisiin arvoketjuihin, jotka 
edistävät vihreiden teknologioiden laajaa 
käyttöönottoa, tuotteiden kestävyyttä ja 
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korjattavuutta sekä kiertotaloutta 
koskevan toimintasuunnitelman 
mukaisten kiertotalous- ja 
ilmastoneutraalien tuotteiden 
markkinoiden luomista; muistuttaa tässä 
yhteydessä digitaalisen sektorin 
mahdollisuuksista saavuttaa 
eurooppalainen ilmastoneutraali talous ja 
sen tarpeesta pienentää 
hiilijalanjälkeään;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. katsoo, että Euroopan unionin on 
edistettävä työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelua laatiessaan Euroopalle 
uutta teollisuusstrategiaa, joka takaa 
kansalaisyhteiskunnan osallistumisen ja 
tiedon saatavuuden;

Or. en

Tarkistus 377
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja 
resurssien kulutuksen vähentämisessä ja 
kokonaisten teollisuudenalojen ja niiden 

13. katsoo, että kiertotalouden ja 
päästöttömyyttä koskevan 
toimintaohjelman on oltava unionin 
talouden keskiössä ja asetettava etusijalle 
jätteen syntymisen ehkäiseminen ja sen 
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arvoketjujen muuttamisessa; energian ja resurssien kulutuksen 
vähentäminen kokonaisten 
teollisuudenalojen, niiden tuotteiden, 
tuotantoprosessien, liiketoimintamallien 
ja niiden arvoketjujen sisällä, mikä edistää 
unionin talouden dematerialisoitumista ja 
myrkyttömyyttä ja tekee Euroopasta 
vähemmän riippuvaisen raaka-aineista, 
samalla kun kannustetaan innovointiin, 
uusien markkinoiden luomiseen ja uusien 
ja kestävien paikallistason ja erityisesti 
pk-yritysten työpaikkojen suureen 
potentiaaliin; korostaa ilmastotoimien ja 
kiertotalouden välisiä vahvoja synergioita 
etenkin energia- ja kivihiilivaltaisilla 
teollisuudenaloilla;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa ja hiilen käytöstä 
luopumisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa kestävien tuotesuunnittelu- 
ja tuotantoprosessien, tavaroiden ja 
resurssien uudelleenkäytön, kierrätyksen 
ja korjaamisen avulla; suhtautuu tältä 
osin myönteisesti uuteen kiertotaloutta 
koskevaan toimintasuunnitelmaan; 
kehottaa komissiota lisäämään 
kannustimia, joilla lisätään 
resurssitehokkuutta ja kierrätystä 
teollisuusprosesseissa, rakennusalalla ja 
lopputuotteiden kulutuksessa sekä 
teollisuuden hukkalämmön ja -kylmän 
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käytössä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä, kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa sekä ekologisessa ja 
digitaalisessa siirtymässä tarvittavien 
raaka-aineiden strategisen 
riippumattomuuden parantamisessa; 
katsoo tässä yhteydessä, että 
kierrätyskelvottoman jätteen ja 
biomassajätteen käytöllä teollisissa 
prosesseissa voi olla keskeinen rooli 
tiettyjen teollisuudenalojen hiilen käytöstä 
luopumisen tukemisessa; kehottaa 
komissiota ryhtymään pikaisiin toimiin 
sen varmistamiseksi, että teollisuudella on 
laajempi pääsy tämäntyyppisiin jätteisiin;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
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kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa. Korostaa, että 
tarpeettoman kulutuksen vähentämiseksi 
tarvitaan täysimääräinen kiertotalous, 
jotta voidaan saavuttaa 
ilmastoneutraalius vuoteen 2050 
mennessä, vahvistaa taloudellista 
kilpailukykyämme ja säilyttää 
luonnonympäristömme; Euroopan 
kiertotalousmalli voi olla hyödyllinen 
vain, jos meillä on yhteiset markkinat 
perus- ja uusioraaka-aineiden 
uudelleenkäytölle;

Or. en

Tarkistus 381
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, mukaan lukien 
sellaisten vähähiilisten ja uusiutuvien 
ratkaisujen markkinoiden luomisessa, 
jolla voidaan korvata fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuvia tuotteita ja 
materiaaleja, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa; toistaa, että aloilla on 
erilaisia hiilen käytöstä luopumista 
koskevia polkuja ja lähtökohtia; kehottaa 
siksi komissiota tunnustamaan 
alakohtaiset erityispiirteet ja 
sisällyttämään ne 
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ekosysteemilähestymistapaan;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä, kannusteiden 
tarjoamisessa innovointiin ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa, millä on valtava 
potentiaali luoda työpaikkoja 
paikallistasolla; kannustaa kehittämään 
uusia ympäristöystävällisiä teknologioita 
ja ratkaisuja ympäristövaikutusten 
ehkäisemiseksi; korostaa tarvetta panna 
täytäntöön uusi kiertotaloutta koskeva 
toimintasuunnitelma ja kannustaa 
kestävään tuotantoon;

Or. en

Tarkistus 383
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 

13. katsoo, että kiertotalouden 
periaatteiden on oltava keskeisessä 
asemassa unionin talouden 
nykyaikaistamisessa asettamalla etusijalle 
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teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

sen energian ja resurssien tarpeiden 
vähentämisen ja kokonaisten 
teollisuudenalojen, niiden 
tuotantoprosessien, liiketoimintamallien, 
arvoketjujen ja viime kädessä niiden 
tuotteiden ja palvelujen muuttamisessa; 
kehottaa komissiota asettamaan 
alakohtaisia resurssitehokkuustavoitteita 
ja panemaan täytäntöön seuranta- ja 
valvontatoimenpiteitä, jotka perustuvat 
mitattavissa oleviin ja uskottaviin 
indikaattoreihin;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa; korostaa, että korjausaalto 
on toinen merkittävä mahdollisuus 
monille aloille ja eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle sen ympäristösiirtymän 
aikana rakennusteollisuuden erittäin 
suuren muihin talouden aloihin 
kohdistuvan kerrannais- ja 
vipuvaikutuksen vuoksi;

Or. en

Tarkistus 385
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa; huomauttaa, että näiden 
muutosten olisi tapahduttava itse 
markkinoilla ja ilman, että teollisuus 
pakottaa tai vaarantaa sisämarkkinoita; 
korostaa, että on otettava huomioon 
teollisesta siirtymästä johtuva yritysten 
lopettaminen ja työpaikkojen menetys;

Or. en

Tarkistus 386
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa; korostaa kiertotalouden 
roolia raaka-ainetoimitusten ja unionin 
strategisen autonomian turvaamisessa; 
korostaa, että terästeollisuus on erityisen 
altis epäterveelle kilpailulle;

Or. fr

Tarkistus 387
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa; sekä strategisen 
riippumattomuuden parantamisessa 
keskeisten raaka-aineiden osalta, joita 
tarvitaan ekologisessa ja digitaalisessa 
siirtymässä;

Or. en

Tarkistus 388
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa; älykästä alojen 
integroitumista koskeva EU:n strategia on 
keskeinen aloite talouden kestävän 
elpymisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 389
Marek Paweł Balt

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
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nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

nykyaikaistamisessa, energian resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa; sekä strategisen 
riippumattomuuden parantamisessa 
keskeisten raaka-aineiden osalta, joita 
tarvitaan ekologisessa ja digitaalisessa 
siirtymässä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja 
resurssien kulutuksen vähentämisessä ja 
kokonaisten teollisuudenalojen ja niiden 
arvoketjujen muuttamisessa;

13. katsoo, että kiertotalouden on 
oltava unionin nykyaikaisen talouden 
keskiössä, unionin on asetettava etusijalle 
energian ja resurssien käytön 
vähentäminen ja kokonaisten 
teollisuudenalojen, niiden tuotteiden, 
tuotantoprosessien, liiketoimintamallien 
ja niiden arvoketjujen muuntaminen;

Or. en

Tarkistus 391
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa, jotta tässä 
siirtymävaiheessa voidaan taata riittävä 
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tuki kaikille talouden aloille;

Or. it

Tarkistus 392
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa, mukaan lukien 
vastuullinen ja kestävä toimitusketjun 
hallinta EU:ssa ja sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa; digitaalisen ja ekologisen 
siirtymän riippumattomuuden ja 
toimitusvarmuuden parantamisessa;

Or. en
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Tarkistus 394
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa; mukaan lukien kierrätys 
ja uudelleenkäyttö raaka-
aineriippuvuuden vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 395
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä ja kokonaisten 
teollisuudenalojen ja niiden arvoketjujen 
muuttamisessa;

13. korostaa kiertotalouden 
mahdollisuuksia unionin talouden 
nykyaikaistamisessa, energian ja resurssien 
kulutuksen vähentämisessä, keskeisten 
raaka-aineiden strategisen 
riippumattomuuden parantamisessa ja 
kokonaisten teollisuudenalojen ja niiden 
arvoketjujen muuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 396
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc
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Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. huomauttaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen tähtäävien 
teollisuusprosessien sähköistyminen ja 
kaasutus aiheuttavat teollisuudelle suurta 
taloudellista rasitusta, koska se edellyttää 
uusien koneiden ostamisen lisäksi myös 
suuria investointeja infrastruktuuriin 
(kuten sähköverkot, verkkokapasiteetti, 
kompressoriasemat), mikä vaikuttaa 
merkittävästi niiden kilpailukykyyn; 
kehottaa siksi komissiota laatimaan 
suunnitelman, jossa esitetään 
yksityiskohtaisesti unionin tasolla 
toteutettavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että otetaan käyttöön 
asianmukaiset taloudelliset resurssit, jotta 
energiaintensiivisille teollisuudenaloille 
voidaan tehdä tarvittavat investoinnit, 
jotta voidaan saavuttaa ilmastoneutraali 
EU:n talous, mukaan lukien ehdotus 
sellaisten jäsenvaltioiden 
korvausmekanismien suhteellisesta 
korottamisesta, joiden lähtökohdat ja BKT 
asukasta kohti ovat EU:n keskiarvoa 
heikommat;

Or. en

Tarkistus 397
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että Euroopan 
teollisuudella voi olla keskeinen rooli 
kunnianhimoisten ympäristö- ja 
sosiaalisten tavoitteiden, myös 
ihmisoikeuksien, edistämisessä; katsoo, 
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että tämän toteuttamiseksi EU:n on 
luotava alalle kattava ja pakollinen 
asianmukaisen huolellisuuden kehys, 
jonka avulla se voi tunnistaa, ehkäistä, 
lieventää ja ottaa huomioon ympäristöön 
liittyvät ja sosiaaliset riskit, vaikutukset, 
väärinkäytökset ja haitat kotimaisessa ja 
maailmanlaajuisessa toiminnassaan sekä 
toimitusketjuissa, jotta vähimmäisnormit 
voidaan selventää ja luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että korjausaalto tarjoaa 
erinomaiset mahdollisuudet EU:n 
rakennus- ja energia-alalle ja 
innovatiivisille ratkaisuille, jos energia- ja 
resurssitehokkuusperiaatteita 
noudatetaan täysimääräisesti; kehottaa 
komissiota kehittämään materiaaleja, 
rakennusalan ekologista suunnittelua ja 
valvontaa koskevia standardeja; korostaa, 
että tarvitaan ilmastoneutraaleja 
rakennuskantoja ja että rakennusten 
kestävää arviointia on 
yhdenmukaistettava Euroopassa niin, että 
rakenteellisten ja kestävyyskriteerien 
sisällyttäminen suunnitteluprosessiin on 
helpompaa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. katsoo, että kuluttajien 
käyttäytymisellä on tärkeä rooli teollisessa 
siirtymässä; kannustaa näin ollen 
lisäämään avoimuutta lopputuotteiden 
hiilijalanjäljessä niiden koko elinkaaren 
ajan, kierrätysmateriaalisisällön ja 
kuluttajien kannalta sosiaalisesti 
oikeudenmukaisten tuotantoprosessien 
osalta; kehottaa komissiota arvioimaan 
keinoja ohjata kuluttajien käyttäytymistä 
puhtaiden ja oikeudenmukaisten 
tuotteiden ja teknologioiden alalla;

Or. en

Tarkistus 400
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. katsoo, että EU:n olisi tehostettava 
uusia älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun lähteitä ja investoitava niihin; 
katsoo, että sen olisi tällöin vapautettava 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
pitkälti käyttämätön potentiaali kasvun ja 
työpaikkojen luomiseksi, sillä niillä on 
huomattava vaikutus uusien 
liiketoimintamallien, luovuuden ja 
innovoinnin, digitalisoinnin ja osaamisen 
kehittämisen kaltaisilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 401
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Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota asettamaan 
alakohtaisia EU:n 
resurssitehokkuustavoitteita ja 
täydentämään niitä kattavammalla 
lähestymistavalla asettamalla yleisen 
resurssien käytön vähentämistavoitteen, 
joka sisältää konkreettisia indikaattoreita, 
jotka sisällytetään talouspolitiikan 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon;

Or. en

Tarkistus 402
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että teollisuusstrategiaa 
olisi kehitettävä vihreän kehityksen 
ohjelman, pk-yritysstrategian, 
datastrategian ja kiertotaloutta koskevan 
toimintasuunnitelman mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 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 
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Ansip

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. korostaa vihreän liikkuvuuden 
mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja, 
edistää Euroopan teollisuutta ja vähentää 
liikennealan päästöjä; kehottaa 
lisäämään investointeja suurnopeusjuniin 
ja kaupunkien välisten rautatieverkkojen 
kunnostamiseen sekä lisäämään 
investointeja julkiseen liikenteeseen 
polttokennojen ja vedyn avulla; korostaa 
tarvetta edistää vihreää liikkuvuutta 
investoimalla parempaan 
infrastruktuuriin, kuten latausasemien 
lisäämiseen; katsoo, että latausasemien 
tiheyden kasvu mahdollistaa 
sähköajoneuvojen markkinoiden 
merkittävän laajentumisen nopeammin, 
mikä vaikuttaa myönteisesti 
hiilijalanjälkeemme; kehottaa siksi 
komissiota esittämään laajamittaisen 
strategian sähköautojen 
pikalatausinfrastruktuurin 
käyttöönotosta, jotta voidaan varmistaa, 
että kuluttajat voivat ottaa ajoneuvot 
käyttöön, antaa heille varmuutta 
teknologian mahdollisuuksista ja tiivis 
yhteensopivan latausinfrastruktuurin 
verkko ja tukea eurooppalaista 
autonvalmistusta;

Or. en

Tarkistus 404
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. korostaa kulttuurialojen ja luovien 
alojen mahdollisuuksia edistää 
innovointia, toimia muiden alojen 
muutoksen katalysaattoreina ja edistää 
keksintöjä ja edistystä; toteaa, että 
innovatiiviset talouden alat ovat yhä 
enemmän riippuvaisia luovuudesta 
säilyttääkseen kilpailuetunsa; panee 
lisäksi merkille, että kun otetaan käyttöön 
asteittain monimutkaisia, luovia ja 
toisiinsa liittyviä liiketoimintamalleja, 
kulttuurialoista ja luovista aloista tulee 
yhä enemmän ratkaiseva osa lähes 
kaikkia tuotteita ja palveluja; katsoo siksi, 
että Euroopan olisi hyödynnettävä luovia 
ja kulttuurisia voimavarojaan, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään 
riittävästi huomiota kulttuurialaan ja 
luoviin aloihin kattavan, johdonmukaisen 
ja pitkän aikavälin teollisuuspoliittisen 
kehyksen kehittämisessä, mukaan lukien 
rahoituksen saannissa ja 
rahoitusohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 405
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. palauttaa mieliin vuonna 2019 
hyväksytyn EU:n yleissuunnitelman 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukyvyn muutoksesta, jonka 
ytimessä on siirtymän hallinta ja samalla 
eurooppalaisten teollisuudenalojen 
kilpailukyvyn säilyttäminen, ja kehottaa 
komissiota panemaan täytäntöön 
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suosituksensa, jolla autetaan lopettamaan 
kolmansista maista tulevaa tuontia, joka 
ei täytä riittäviä ympäristönormeja, ja 
asettamaan kannustimia EU:n 
maailmanlaajuisten 
kauppakumppaneiden 
kunnianhimoisemmille ilmastotavoitteille;

Or. en

Tarkistus 406
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. katsoo, että EU:n olisi tehostettava 
uusia älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun lähteitä ja investoitava niihin; 
katsoo, että sen olisi tällöin vapautettava 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
pitkälti käyttämätön potentiaali kasvun ja 
työpaikkojen luomiseksi, sillä niillä on 
huomattava vaikutus uusien 
liiketoimintamallien, luovuuden ja 
innovoinnin, digitalisoinnin ja osaamisen 
kehittämisen kaltaisilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 407
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
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14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastoneutraaliuden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi poliittinen kehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle, jotta voidaan 
tarjota tarvittava oikeusvarmuus ja 
ennustettavuus suotuisan ympäristön 
säilyttämiseksi tulevaisuusvarmoille 
investoinneille; katsoo, että onnistuneen 
energia-alan muutoksen saavuttamiseksi 
Eurooppa tarvitsee huomattavan määrän 
vähähiilistä ja kohtuuhintaista 
uusiutuvaa energiaa, myös kolmansista 
maista, jotta voidaan lisätä 
energiatehokkuutta kaikilla aloilla ja 
tukea infrastruktuuria, ja vaatii 
strategisia aloitteita EU:n sisällä sekä 
energiapolitiikkaa EU:n ulko- ja 
naapuruuspolitiikan painopisteeksi, 
mukaan lukien taloudellinen tuki vetyä ja 
vihreää energiaa koskeville liittoumille 
Afrikan tai arabimaiden kanssa; katsoo, 
että näiden liittoumien olisi myös oltava 
osa kauppasopimuksia; korostaa vahvojen 
liittoutumien merkitystä resurssien ja 
raaka-aineiden niukkuuteen 
puuttumiseksi;

Or. en
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Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

14. katsoo, että jos asianmukaiset 
sääntelyn, teknologian ja talouden 
edellytykset täyttyvät, kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti vuosien 2030 ja 2050 
ilmastotavoitteiden sisällyttämistä unionin 
lainsäädäntöön; katsoo, että tarvitaan myös 
kokonaisvaltaisempi ja järjestelmällisempi 
tavoitekehys, jotta voidaan varmistaa 
politiikan johdonmukaisuus kaikissa 
unionin politiikoissa ja yhtenäinen 
hallintotapa kaikilla politiikan aloilla, mikä 
tasoittaa tietä kohti selkeää ja vakaata 
strategiaa Euroopan teollisuudelle, jotta 
voidaan tarjota tarvittava oikeusvarmuus 
sijoittajille, erityisesti pk-yrityksille; 
katsoo, että teollisuuden ekologinen 
muutos edellyttää julkisia ja yksityisiä 
investointeja kestävän liikkuvuuden 
kehittämiseksi, teollisuuden ja erityisesti 
energian hiilen käytöstä luopumiseksi ja 
rakennusten kunnostamiseksi;

Or. en

Tarkistus 409
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
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Lina Gálvez Muñoz, Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; korostaa tarvetta 
luoda ja vahvistaa nykyisiä ja uusia 
markkinoita ja arvoketjuja 
vähäpäästöisille teknologioille ja tuotteille 
EU:ssa, jotta voidaan saavuttaa Euroopan 
johtoasema näillä aloilla ja tehdä 
ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
kannattavaksi liiketoiminnaksi 
teollisuudelle, myös pk-yrityksille; katsoo 
lisäksi, että ilmastolaki on ensimmäinen 
askel kohti ilmastotavoitteiden 
sisällyttämistä unionin lainsäädäntöön; 
katsoo, että tarvitaan myös 
kokonaisvaltaisempi ja järjestelmällisempi 
tavoitekehys, jotta voidaan varmistaa 
politiikan johdonmukaisuus kaikissa 
unionin politiikoissa ja yhtenäinen 
hallintotapa kaikilla politiikan aloilla, mikä 
tasoittaa tietä kohti selkeää ja 
ennustettavaa strategiaa Euroopan 
teollisuudelle;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo, että 
strategisen itsemääräämisoikeuden 
lisääminen olisi asetettava etusijalle 
tietyillä aloilla, kuten lääkkeiden 
keskeisissä ainesosissa, lääkinnällisissä 
laitteissa sekä metalleissa ja 
mineraaleissa, joita tarvitaan suuria 
määriä ekologista ja digitaalista siirtymää 
varten; katsoo lisäksi, että ilmastolaki on 
ensimmäinen askel kohti 
ilmastotavoitteiden sisällyttämistä unionin 
lainsäädäntöön; katsoo, että tarvitaan myös 
kokonaisvaltaisempi ja järjestelmällisempi 
tavoitekehys, jotta voidaan varmistaa 
politiikan johdonmukaisuus kaikissa 
unionin politiikoissa ja yhtenäinen 
hallintotapa kaikilla politiikan aloilla, mikä 
tasoittaa tietä kohti selkeää ja vakaata 
strategiaa Euroopan teollisuudelle;

Or. en

Tarkistus 411
Marek Paweł Balt

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo, että 
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että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

strategisen itsemääräämisoikeuden 
lisääminen olisi asetettava etusijalle 
tietyillä aloilla, kuten lääkkeiden 
keskeisissä ainesosissa, lääkinnällisissä 
laitteissa sekä metalleissa ja 
mineraaleissa, joita tarvitaan suuria 
määriä ekologista ja digitaalista siirtymää 
varten; katsoo lisäksi, että ilmastolaki on 
ensimmäinen askel kohti 
ilmastotavoitteiden sisällyttämistä unionin 
lainsäädäntöön; katsoo, että tarvitaan myös 
kokonaisvaltaisempi ja järjestelmällisempi 
tavoitekehys, jotta voidaan varmistaa 
politiikan johdonmukaisuus kaikissa 
unionin politiikoissa ja yhtenäinen 
hallintotapa kaikilla politiikan aloilla, mikä 
tasoittaa tietä kohti selkeää ja vakaata 
strategiaa Euroopan teollisuudelle;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia ja alalla EU:n 
maailmanlaajuinen johtajuus 
vähäpäästöisille teknologioille ja kestäville 
tuotteille, prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo, että 
erityisesti uusiutuvan energian 
teknologiaa olisi pidettävä strategisena ja 
priorisoitava uudella EU:n 
teollisuuspolitiikalla; katsoo lisäksi, että 
ilmastolaki on ensimmäinen askel kohti 
ilmastotavoitteiden sisällyttämistä unionin 
lainsäädäntöön; katsoo, että tarvitaan myös 
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kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

kokonaisvaltaisempi ja järjestelmällisempi 
tavoitekehys, jotta voidaan varmistaa 
politiikan johdonmukaisuus kaikissa 
unionin politiikoissa ja yhtenäinen 
hallintotapa kaikilla politiikan aloilla, mikä 
tasoittaa tietä kohti selkeää ja vakaata 
strategiaa Euroopan teollisuudelle;

Or. en

Tarkistus 413
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille ja 
uusiutuvien energialähteiden 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille tukemalla 
vahvaa eurooppalaista arvoketjua 
läpimurto- ja innovatiivisissa uusiutuvissa 
ja puhtaissa teknologioissa aina raaka-
aineista energiaintensiivisiin 
teollisuudenaloihin, valmistusteollisuuteen 
ja teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

Or. en

Tarkistus 414
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Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
potentiaalia vähäpäästöisille teknologioille 
ja kestäville tuotteille, prosesseille ja 
palveluille koko arvoketjussa aina raaka-
aineista energiaintensiivisiin 
teollisuudenaloihin, valmistusteollisuuteen 
ja teollisuuspalveluihin asti; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

Or. en

Tarkistus 415
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
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että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön, ja kehottaa 
komissiota asettamaan myös teollisuuden 
tavoitteet, jotka on kirjattava unionin 
lainsäädäntöön; katsoo, että tarvitaan 
myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

Or. en

Tarkistus 416
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti sekä useille 
vihreiden teknologioiden, tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen osallistuville 
mikro- ja pk-yrityksille; katsoo lisäksi, että 
ilmastolaki on ensimmäinen askel kohti 
ilmastotavoitteiden sisällyttämistä unionin 
lainsäädäntöön; katsoo, että tarvitaan myös 
kokonaisvaltaisempi ja järjestelmällisempi 
tavoitekehys, jotta voidaan varmistaa 
politiikan johdonmukaisuus kaikissa 
unionin politiikoissa ja yhtenäinen 
hallintotapa kaikilla politiikan aloilla, mikä 
tasoittaa tietä kohti selkeää ja vakaata 
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strategiaa Euroopan teollisuudelle;

Or. it

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

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

Or. en

Tarkistus 418
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 14. katsoo, että kotimaisilla ja 
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maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille, 
päästöttömille ja uusiutuville 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi sitova tavoitekehys, 
jotta voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen, ennakoitava ja 
osallistava hallintotapa kaikilla politiikan 
aloilla, mikä tasoittaa tietä kohti selkeää ja 
vakaata strategiaa Euroopan teollisuudelle;

Or. en

Tarkistus 419
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolain ohella on suurempi tarve 
varmistaa politiikan johdonmukaisuus 
kaikissa unionin politiikoissa ja yhtenäinen 
hallintotapa kaikilla politiikan aloilla, jotta 



AM\1208890FI.docx 59/183 PE653.877v02-00

FI

järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

voidaan tarjota Euroopan teollisuudelle 
varmuutta ja ennustettavuutta 
päätöksiensä ja investointiensa 
perustaksi;

Or. en

Tarkistus 420
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle; kehottaa 
noudattamaan tiukasti Pariisin 
sopimusta;

Or. en

Tarkistus 421
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Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille ja 
päästöttömille teknologioille ja kestäville 
tuotteille, prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; korostaa, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen ja avoin 
hallintotapa kaikilla politiikan aloilla, mikä 
tasoittaa tietä kohti selkeää, ennakoitavaa 
ja vakaata strategiaa Euroopan 
teollisuudelle;

Or. en

Tarkistus 422
Marc Botenga, Sira Rego
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
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energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki ei ole riittävän 
kunnianhimoinen ollakseen ensimmäinen 
askel kohti ilmastotavoitteiden 
sisällyttämistä unionin lainsäädäntöön; 
katsoo, että tarvitaan myös 
kokonaisvaltaisempi ja järjestelmällisempi 
tavoitekehys, jotta voidaan varmistaa 
politiikan johdonmukaisuus kaikissa 
unionin politiikoissa ja yhtenäinen 
hallintotapa kaikilla politiikan aloilla, mikä 
tasoittaa tietä kohti selkeää ja vakaata 
strategiaa Euroopan teollisuudelle;

Or. en

Tarkistus 423
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille ja 
uusiutuville teknologioille, kestäville 
tuotteille, prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan lisäksi kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaisi 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;
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Or. en

Tarkistus 424
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille, 
päästöttömille ja uusiutuville 
teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

Or. en

Tarkistus 425
Gianna Gancia

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 

14. katsoo, että kotimaisilla ja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla on 
merkittävää potentiaalia vähäpäästöisille 
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teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa politiikan 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

teknologioille ja kestäville tuotteille, 
prosesseille ja palveluille koko 
arvoketjussa aina raaka-aineista 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
valmistusteollisuuteen ja 
teollisuuspalveluihin asti; katsoo lisäksi, 
että ilmastolaki on ensimmäinen askel 
kohti ilmastotavoitteiden sisällyttämistä 
unionin lainsäädäntöön; katsoo, että 
tarvitaan myös kokonaisvaltaisempi ja 
järjestelmällisempi tavoitekehys, jotta 
voidaan varmistaa strateginen 
johdonmukaisuus kaikissa unionin 
politiikoissa ja yhtenäinen hallintotapa 
kaikilla politiikan aloilla, mikä tasoittaa 
tietä kohti selkeää ja vakaata strategiaa 
Euroopan teollisuudelle;

Or. it

Tarkistus 426
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa tarvetta nopeuttaa EU:n 
akkualan yhteenliittymän 
täytäntöönpanoa, jotta voidaan hyödyntää 
sen strategisen arvoketjun 
mahdollisuuksia, lisätä mahdollisuuksia 
innovatiivisiin paikallisesti tuotettuihin 
akkuihin, luoda eurooppalaista lisäarvoa, 
edistää Euroopan autoteollisuuden 
kilpailukykyä ja helpottaa siirtymistä 
hiilettömään sähköjärjestelmään; toteaa, 
että Euroopan autoteollisuus on 
taantumassa ja kriisissä; toteaa, että 
EU:ssa on ehdottoman tärkeää ylläpitää 
ja kehittää edelleen johdonmukaista ja 
dynaamista tutkimus-, valmistus-, 
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tuotanto-, arvo- ja innovointiketjua, jossa 
keskitytään ympäristön kannalta 
kestävien ajoneuvojen tuotantoon; katsoo, 
että autoalan kilpailukyvyn säilyttäminen 
covid-kriisin jälkeen riippuu siitä, 
pystytäänkö luomaan positiivinen kierre, 
joka edistää innovointia, työllisyyttä, 
kilpailukykyä, terveyttä, ympäristöä ja 
liikkuvuutta;

Or. en

Tarkistus 427
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota tukemaan 
investointeja, joilla pyritään laajentamaan 
liikenneinfrastruktuuria, erityisesti 
vähähiilistä infrastruktuuria, mikä 
mahdollistaisi ensinnäkin 
kerrannaisvaikutuksen luomalla tilauksia 
monille toimijoille – toimeksisaajille, 
alihankkijoille, toimittajille ja niiden 
alihankkijoille – ja toiseksi varmistaisi 
pitkän aikavälin kestävän kasvun 
täydentämällä ja kehittämällä EU:n 
alueiden välisiä yhteyksiä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. muistuttaa, että Euroopan 
puolustusteollisuus ja ilmailu- ja 
avaruusteollisuus ovat aidosti erityinen 
teollisuudenala, joka edellyttää erityisiä 
politiikkoja ainutlaatuisen luonteensa 
vuoksi; katsoo Euroopan unionin 
perussopimusten mukaisesti, että 
Euroopan puolustus- ja ilmailualan 
erityistoimenpiteiden tai -politiikkojen 
täytäntöönpano ei saisi heikentää 
jäsenvaltioiden kansallisia turvallisuus- ja 
puolustusoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 429
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. painottaa, että uusiutuvien ja 
puhtaiden energialähteiden parempi 
käyttöönotto edellyttää riittäviä 
infrastruktuureja maiden sisällä ja niiden 
välillä, jotta varmistetaan energian 
saatavuus kohtuuhintaisella ja kestävällä 
tavalla; kehottaa komissiota asettamaan 
EU:n tavoitteita uusiutuvan energian 
energiainfrastruktuurien käyttöönotolle, 
mukaan lukien toimenpiteitä uusiutuvan 
energian yhteisöjen edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 430
Ismail Ertug

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa eri alojen 
yhteenliittämisen ja energiaa kuluttavien 
alojen, kuten rakennusten, liikenteen ja 
teollisuuden, yhdistämisen 
mahdollisuuksia; kiinnittää erityistä 
huomiota uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevaan vihreään vetyyn, jotta 
voidaan saavuttaa parempi alojen 
yhteenliittäminen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa mahdollisuuksia 
autoteollisuuden sähköistämiselle, jota 
olisi kannustettava käyttämällä 
uusiutuvaa sähköä, vihreää vetyä, 
älykästä latausta ja tukemalla akkuja 
koskevaa tutkimusta;

Or. en

Tarkistus 432
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. korostaa, että Pariisin 
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ilmastotavoitteiden saavuttamisessa 
Euroopan päästökauppajärjestelmä on 
keskeinen väline, jolla pyritään 
saavuttamaan ilmastoneutraalius siten, 
että varmistetaan teknologianeutraalius, 
joka kannustaa teollisuutta saavuttamaan 
poliittiset tavoitteet tehokkaimmilla 
käytettävissä olevilla tekniikoilla; 
korostaa energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen, kuten teräksen, 
sementin ja kemikaalien, hiilen käytöstä 
luopumista ensisijaisena tavoitteena ja 
korostaa samalla tarvetta välttää hiili-, 
investointi- ja työpaikkavuotoja; toistaa, 
että tämä edellyttää kohtuuhintaisen 
puhtaan energian laajaa saatavuutta ja 
infrastruktuurin tukemista; kehottaa 
komissiota asettamaan etusijalle 
mahdollistavat energiainfrastruktuuri-
investoinnit, mukaan lukien CC(U)S ja 
vety, näiden klustereiden hiilestä 
irtautumisen tarpeiden mukaisesti; 
kehottaa tässä yhteydessä laajentamaan 
päästökauppadirektiivin soveltamisalaan 
kuuluvien CCS-toimintojen 
soveltamisalaa siten, että niihin 
sisällytetään 
multimodaaliliikennevaihtoehtoja;

Or. en

Tarkistus 433
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. katsoo, että ydinenergialla voi olla 
merkitystä vähähiilisenä teknologiana 
kansallisessa energiavalikoimassa 
edellyttäen, että korkeimmista 
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turvallisuusnormeista ja käytöstäpoistosta 
säädetään riittävästi, ottaen huomioon 
rajat ylittävät kysymykset, ja katsoo, että 
ydinenergialla voi olla merkitystä 
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, 
koska se ei aiheuta 
kasvihuonekaasupäästöjä ja sillä voidaan 
myös varmistaa merkittävä osuus 
sähköntuotannosta Euroopassa; katsoo 
kuitenkin, että ydinenergiasta syntyvän 
jätteen vuoksi tämä energiamuoto 
edellyttää keskipitkän ja pitkän aikavälin 
strategiaa, jossa otetaan huomioon 
teknologinen kehitys (laser, fuusio jne.), 
jolla pyritään parantamaan koko alan 
kestävyyttä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun ja 
ydinvoiman merkitystä energiasiirtymän 
välineenä ja vedyn merkitystä 
mahdollisena läpimurtoteknologiana; pitää 
myönteisenä puhtaan vedyn alan 
allianssin ja vähähiilisen teollisuuden 
allianssin perustamista; korostaa tarvetta 
nopeuttaa tutkimusta laajamittaisesta 
vedyn ja ekologisen polttoaineen 
tuotannosta, hiilen talteenotosta ja 
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suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

varastoinnista sekä tutkia geotermistä 
energialähdettä; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen, infrastruktuureihin 
ja puhtaiden ja kohtuuhintaisten energia- 
ja raaka-aineiden tuvalliseen tarjontaan; 
kehottaa EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita, 
alueita, teollisuutta ja kaikkia muita 
asiaankuuluvia toimijoita tekemään 
yhteistyötä Euroopan 
energiatehokkuuden parantamiseksi ja 
puhtaiden teknologioiden johtavien 
markkinoiden luomiseksi; kehottaa 
neuvostoa lisäämään EU:n talousarviosta 
ilmastonmuutokseen liittyviin toimiin 
suunnattuja määrärahoja; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että suuren 
hiilivuodon aiheuttavat teollisuudenalat 
eivät hyödy EU:n tuista, että ei tueta 
sellaisten teollisuudenalojen siirtymää, 
joiden lopputuote ei ole sopusoinnussa 
ekologisen siirtymän tavoitteiden kanssa, 
ja hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa; korostaa, että 
terästeollisuus on erityisen altis 
vilpilliselle kilpailulle; kehottaa 
komissiota tehostamaan hiilivuodon 
torjuntaa, myös pienten ja keskisuurten 
teollisuudenalojen osalta sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia ja WTO:n sääntöjen 
mukaisia hiilen hinnanerosopimuksia 
keinona suojella EU:n valmistajia ja 
työpaikkoja epäreilulta kansainväliseltä 
kilpailulta;

Or. en

Tarkistus 435
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc
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Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien keskeisten talouden alojen, myös 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien ja 
sen ulkopuolisten alojen olisi 
osallistuttava unionin ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen; korostaa maakaasun 
merkitystä kestävän ja 
kustannustehokkaan energiasiirtymän 
välineenä ja uusien kaasujen, kuten 
biokaasun, biometaanin ja vedyn 
käyttöönoton teknisenä mahdollistajana; 
korostaa, että maakaasua ja muita 
kaasumaisia polttoaineita käytetään 
raaka-aineena teollisuudessa, koska 
lähitulevaisuudessa ei ole muuta 
sovellettavaa vaihtoehtoa; vaatii selkeää 
ja vakaata sääntelykehystä, jolla tuetaan 
kaasuinfrastruktuurin kehittämistä ja 
nykyaikaistamista, ja korostaa, että 
kyseisiä investointeja ei voida kohdella 
syrjivästi EU:n rahoituksen eikä 
luokitusjärjestelmän näkökulmasta; 
kehottaa myös kiinnittämään enemmän 
huomiota verkkoturvallisuuteen ja 
energiahuoltoon; kehottaa neuvostoa 
lisäämään EU:n talousarviosta 
ilmastonmuutokseen liittyviin toimiin 
suunnattuja määrärahoja; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että suuren 
hiilivuodon riskille alttiit teollisuudenalat 
hyötyvät edelleen EU:n innovatiivisten 
ympäristöteknologioiden investointituista, 
ja hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä uusiin 
ympäristönormeihin mukautumisessa 
sekä käyttämään hiilitullimekanismia 
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keinona suojella EU:n valmistajia ja 
työpaikkoja epäreilulta kansainväliseltä 
kilpailulta;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kilpailukykyisen 
hiilettömän sähkön merkitystä keskeisenä 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
mahdollistajana, kaasun merkitystä 
energiasiirtymän välineenä ja vedyn ja 
hiilen talteenoton, käytön ja varastoinnin 
merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon 
sekä tukimekanismeihin, joilla 
varmistetaan kohtuuhintaisen ja 
turvalliseen hiilettömän sähkön saatavuus 
energiaintensiivisillä aloilla; kehottaa 
neuvostoa lisäämään EU:n talousarviosta 
ilmastonmuutokseen liittyviin toimiin 
suunnattuja määrärahoja; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että suuren 
hiilivuodon aiheuttavat teollisuudenalat 
eivät hyödy EU:n tuista, ja hyödyntämään 
paremmin Euroopan investointipankkia 
unionin ”ilmastopankkina”, lisäämään 
kestävää rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
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hiilitullimekanismia ja parannuksia 
nykyiseen hiilivuotoon ja kaupan 
suojatoimiin tavoitteena suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta; komission olisi 
myös tutkittava muita välineitä 
hiilitullimekanismin lisäksi, jotta voidaan 
tukea Euroopan teollisuuden muutosta 
unionin ilmastotavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 437
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tältä osin puhtaan ja kestävän 
energian merkitystä siirtymässä puhtaisiin 
talouksiin ja korostaa kilpailukykyisen 
hiilettömän sähkön merkitystä Euroopan 
teollisuudelle; kehottaa komissiota 
varmistamaan riittävät investoinnit 
puhtaaseen energiainfrastruktuuriin 
liittyviin hankkeisiin, kuten älykkäisiin 
verkkoihin, jotta voidaan täyttää 
lisääntyvää sähköistymistä koskevat 
vaatimukset, ja korostaa kaasun merkitystä 
energiasiirtymän välineenä ja vedyn 
merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
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hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

Or. en

Tarkistus 438
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava 
unionin ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen, ja korostaa tässä 
yhteydessä kaasun merkitystä 
energiasiirtymän välineenä ja vedyn 
merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja 
määrärahoja; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että suuren hiilivuodon 
aiheuttavat teollisuudenalat eivät hyödy 
EU:n tuista, ja hyödyntämään paremmin 
Euroopan investointipankkia unionin 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka toimii 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; korostaa 
kaasun merkitystä energiasiirtymän 
välineenä ja vedyn merkitystä 
mahdollisena läpimurtoteknologiana, jolla 
varmistetaan EU:n 
energiariippumattomuus; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa Euroopan investointipankkia 
lisäämään rahoitusta julkiselle ja 
yksityiselle sektorille ja auttamaan 
yrityksiä matkalla kohti taloutta, joka luo 
työpaikkoja ja vaurautta sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;
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”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

Or. en

Tarkistus 439
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja 
määrärahoja; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että suuren hiilivuodon 
aiheuttavat teollisuudenalat eivät hyödy 
EU:n tuista, ja hyödyntämään paremmin 
Euroopan investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella 
EU:n valmistajia ja työpaikkoja 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden vakaata 
kehystä etenemissuunnitelmana 
tulevaisuuden teollisuuden 
muokkaamiseksi; katsoo, että kaikkien 
alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vetyteknologioiden merkitystä tärkeinä 
läpimurtoteknologioina; korostaa 
energian sisämarkkinoiden joustavaa 
toimintaa energiakäänteen keskeisenä 
osana; kehottaa tässä yhteydessä 
kiinnittämään enemmän huomiota 
sellaisten älykkäiden ja digitaalisten 
sähkö- ja kaasuverkkojen kehittämiseen, 
jotka ovat täysin hiilestä irtautumista 
koskevien tavoitteiden mukaisia, jota 
voidaan vahvistaa energian 
sisämarkkinoita, tukea energia-alan 
muutosta ja parantaa energiahuoltoa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan tämän menoprioriteetin 
etusijalle jälleenrakennus- ja 
elpymisvaiheessa; tukee kansainvälisten 
energiaverkkojen kehittämistä sekä 
tehokkaita ja nopeita 
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epäreilulta kansainväliseltä kilpailulta; päätöksentekomenettelyjä niiden 
tukemiseksi; muistuttaa, että WTO:n 
kanssa yhteensopivien kansainvälisten 
markkinamekanismien käyttö voi edistää 
EU:n ja jäsenvaltioiden 
ilmastotavoitteiden saavuttamista 
kustannustehokkaasti; kehottaa tekemään 
ehdotuksia kansallisten energiakaupan 
sääntöjen nopeaksi 
yhdenmukaistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 440
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja 
määrärahoja; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että suuren hiilivuodon 
aiheuttavat teollisuudenalat eivät hyödy 
EU:n tuista, ja hyödyntämään paremmin 
Euroopan investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden vakaata 
kehystä etenemissuunnitelmana 
tulevaisuuden teollisuuden 
muokkaamiseksi; katsoo, että kaikkien 
alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vetyteknologioiden merkitystä tärkeinä 
läpimurtoteknologioina; korostaa 
energian sisämarkkinoiden joustavaa 
toimintaa energiakäänteen keskeisenä 
osana; kehottaa tässä yhteydessä 
kiinnittämään enemmän huomiota 
sellaisten älykkäiden ja digitaalisten 
sähkö- ja kaasuverkkojen kehittämiseen, 
jotka ovat täysin hiilestä irtautumista 
koskevien tavoitteiden mukaisia, jota 
voidaan vahvistaa energian 
sisämarkkinoita, tukea energia-alan 
muutosta ja parantaa energiahuoltoa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan tämän menoprioriteetin 
etusijalle jälleenrakennus- ja 



PE653.877v02-00 76/183 AM\1208890FI.docx

FI

hiilitullimekanismia keinona suojella 
EU:n valmistajia ja työpaikkoja 
epäreilulta kansainväliseltä kilpailulta;

elpymisvaiheessa; tukee kansainvälisten 
energiaverkkojen kehittämistä sekä 
tehokkaita ja nopeita 
päätöksentekomenettelyjä niiden 
tukemiseksi; muistuttaa, että 
kansainvälisen markkinamekanismin 
käyttö voi edistää EU:n ja jäsenvaltioiden 
ilmastotavoitteiden saavuttamista 
kustannustehokkaasti; kehottaa tekemään 
ehdotuksia kansallisten energiakaupan 
sääntöjen nopeaksi 
yhdenmukaistamiseksi:

Or. en

Tarkistus 441
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja 
määrärahoja; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että suuren hiilivuodon 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden vakaata 
kehystä etenemissuunnitelmana 
tulevaisuuden teollisuuden 
muokkaamiseksi; katsoo, että kaikkien 
alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vetyteknologioiden merkitystä tärkeinä 
läpimurtoteknologioina; korostaa 
energian sisämarkkinoiden joustavaa 
toimintaa energiakäänteen keskeisenä 
osana; kehottaa tässä yhteydessä 
kiinnittämään enemmän huomiota 
sellaisten älykkäiden ja digitaalisten 
sähkö- ja kaasuverkkojen kehittämiseen, 
jotka ovat täysin hiilestä irtautumista 
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aiheuttavat teollisuudenalat eivät hyödy 
EU:n tuista, ja hyödyntämään paremmin 
Euroopan investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella 
EU:n valmistajia ja työpaikkoja 
epäreilulta kansainväliseltä kilpailulta;

koskevien tavoitteiden mukaisia, jota 
voidaan vahvistaa energian 
sisämarkkinoita, tukea energia-alan 
muutosta ja parantaa energiahuoltoa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan tämän menoprioriteetin 
etusijalle jälleenrakennus- ja 
elpymisvaiheessa; tukee kansainvälisten 
energiaverkkojen kehittämistä sekä 
tehokkaita ja nopeita 
päätöksentekomenettelyjä niiden 
tukemiseksi; muistuttaa, että 
kansainvälisten markkinamekanismien 
käyttö voi edistää EU:n ja jäsenvaltioiden 
ilmastotavoitteiden saavuttamista 
kustannustehokkaasti; kehottaa tekemään 
ehdotuksia kansallisten energiakaupan 
sääntöjen nopeaksi 
yhdenmukaistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 442
Salvatore De Meo

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden vakaata 
kehystä etenemissuunnitelmana 
tulevaisuuden teollisuuden 
muokkaamiseksi; katsoo, että kaikkien 
alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vetyteknologioiden merkitystä tärkeinä 
läpimurtoteknologioina; korostaa 
energian sisämarkkinoiden joustavaa 
toimintaa energiakäänteen keskeisenä 
osana; kehottaa tässä yhteydessä 
kiinnittämään enemmän huomiota 
sellaisten älykkäiden ja digitaalisten 
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määrärahoja; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että suuren hiilivuodon 
aiheuttavat teollisuudenalat eivät hyödy 
EU:n tuista, ja hyödyntämään paremmin 
Euroopan investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella 
EU:n valmistajia ja työpaikkoja 
epäreilulta kansainväliseltä kilpailulta;

sähkö- ja kaasuverkkojen kehittämiseen, 
jotka ovat täysin hiilestä irtautumista 
koskevien tavoitteiden mukaisia, jota 
voidaan vahvistaa energian 
sisämarkkinoita, tukea energia-alan 
muutosta ja parantaa energiahuoltoa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan tämän menoprioriteetin 
etusijalle jälleenrakennus- ja 
elpymisvaiheessa; tukee kansainvälisten 
energiaverkkojen kehittämistä sekä 
tehokkaita ja nopeita 
päätöksentekomenettelyjä niiden 
tukemiseksi; muistuttaa, että 
kansainvälisten markkinamekanismien 
käyttö voi edistää EU:n ja jäsenvaltioiden 
ilmastotavoitteiden saavuttamista 
kustannustehokkaasti; kehottaa tekemään 
ehdotuksia kansallisten energiakaupan 
sääntöjen nopeaksi 
yhdenmukaistamiseksi;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava 
unionin ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen, ja korostaa tässä 
yhteydessä kaasun merkitystä 
energiasiirtymän välineenä ja vedyn 
merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää tavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; korostaa 
kaasun merkitystä energiasiirtymän 
välineenä ja vedyn merkitystä 
mahdollisena läpimurtoteknologiana; 
kehottaa myös kiinnittämään enemmän 
huomiota verkkoturvallisuuteen ja 
energiahuoltoon; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että suuren hiilivuodon 
aiheuttavat teollisuudenalat eivät hyödy 
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verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja 
määrärahoja; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että suuren hiilivuodon 
aiheuttavat teollisuudenalat eivät hyödy 
EU:n tuista, ja hyödyntämään paremmin 
Euroopan investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

EU:n tuista, sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta sekä sellaisten 
tuotteiden ja palvelujen tuonnilta, joiden 
ympäristöjalanjälki on voimakas;

Or. en

Tarkistus 444
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden ja 
teollisuuden suorituskykytavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen 
oikeudenmukaisesti ja niiden 
kasvihuonekaasujen 
vähentämismahdollisuuksien mukaisesti, 
ja korostaa kaasun merkitystä 
energiasiirtymän välineenä rajoitetun ajan 
ja vedyn, erityisesti vihreän vedyn, 
merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon 
sekä kohtuuhintaisuuteen; kehottaa 
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hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

neuvostoa lisäämään EU:n talousarviosta 
ilmastonmuutokseen liittyviin toimiin 
suunnattuja määrärahoja vähintään 25 
prosenttiin ja riittämättömämpien 
resurssien ohjelmiin, kuten Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmaan; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että suuren 
hiilidioksidipäästömäärän aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

Or. en

Tarkistus 445
Niels Fuglsang, Mohammed Chahim

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtona; kehottaa komissiota 
ehdottamaan EU:n 
päästökauppajärjestelmän uudistamista, 
jotta voidaan varmistaa 
hiilidioksidipäästöoikeuksien korkeampi 
hinta keinona lisätä investointeja 
vihreään teknologiaan, josta suuri osa on 
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suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

EU:n teknologiaa; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

Or. en

Tarkistus 446
Marek Paweł Balt

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kilpailukykyisen 
hiilettömän sähkön merkitystä 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
mahdollistajana, kaasun merkitystä 
energiasiirtymän välineenä ja vedyn 
merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa kehittämään myös 
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suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

tukimekanismeja, joilla varmistetaan 
kohtuuhintaisen ja turvallisen hiilettömän 
sähkön saatavuus energiaintensiivisillä 
aloilla; kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

Or. en

Tarkistus 447
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
muistuttaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää turvata ilmastoneutraali energia 
maailmanlaajuisesti teollisuudelle 
kilpailukykyisillä hinnoilla ja että tämän 
vuoksi on nopeutettava uusiutuvien 
kapasiteettien kehittämistä ja integrointia 
energialähteiden yhdistelmään ja 
helpotettava uusiutuvista 
energianlähteistä tuotettuun sähköön 
perustuvan vetytuotannon käyttöönottoa 
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suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

ja sen käyttöä aloilla, joilla on vaikea 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä;

kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja 
vähintään 30 prosenttiin talousarviosta; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

Or. en

Tarkistus 448
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
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korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista ja 
että tuetaan sellaisten teollisuudenalojen 
siirtymää, joiden lopputuotteet eivät ole 
vihreän siirtymän tavoitteiden mukaisia, 
sekä hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

Or. fr

Tarkistus 449
Gianna Gancia

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; toteaa, että 
tällaisen etenemissuunnitelman 
laatiminen olisi järkevää vain, jos siitä 
sovitaan myös niiden kolmansien maiden 
kanssa, joita asia eniten koskee; katsoo, 
että kaikkien alojen olisi osallistuttava 
unionin ilmastotavoitteiden 
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kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

saavuttamiseen, ja korostaa tässä 
yhteydessä kaasun merkitystä 
energiasiirtymän välineenä ja vedyn 
merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

Or. it

Tarkistus 450
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää, että se perustuu 
sääntelykehykseen, jossa vahvistetaan 
yleinen päästövähennyspolku kohti 
unionin vuoden 2030 ilmastotavoitteiden 
ja kasvihuonekaasupäästöttömyyden 
tavoitetta Pariisin sopimuksen mukaisesti 
ja että se sisältää selkeät viiden vuoden 
välitavoitteet ja indikaattorit; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä, että komission 
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verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja 
määrärahoja; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että suuren hiilivuodon 
aiheuttavat teollisuudenalat eivät hyödy 
EU:n tuista, ja hyödyntämään paremmin 
Euroopan investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella 
EU:n valmistajia ja työpaikkoja 
epäreilulta kansainväliseltä kilpailulta;

on tärkeää kehittää alakohtaisia polkuja, 
joissa määritellään näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvittavat toimet ja 
varmistetaan politiikkojen 
johdonmukaisuus; korostaa, että nämä 
ilmastopolut parantavat sijoittajien pitkän 
aikavälin varmuutta ja sääntelyn 
ennustettavuutta ja toimivat ohjenuorana 
tuleville poliittisille toimille, jotka 
puolestaan ohjaavat tulevia teollisuus- ja 
investointipäätöksiä;

Or. en

Tarkistus 451
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
vahvistaa tukimusta ja teknologian 
kehitystä, sillä ne ovat olennaisia tekijöitä 
siirtymän tukemisessa, sekä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
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hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

Or. it

Tarkistus 452
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
muistuttaa tässä yhteydessä 
sähköinfrastruktuurien strategisesta 
roolista energia- ja ilmastosiirtymissä, 
korostaa kaasun merkitystä 
energiasiirtymän välineenä ja vedyn 
merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
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sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, 
ja hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella 
EU:n valmistajia ja työpaikkoja 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää, että todella tehokas EU:n 
teollisuuspolitiikka asettaa tavoitteet, 
määrittelee alakohtaiset 
etenemissuunnitelmat, seuraa 
teollisuuden siirtymävaiheen edistymistä 
erityisesti EU:n luokitusjärjestelemään ja 
siihen liittyvien pakollisten yritystietojen 
ilmoittamisen kriteerien avulla ja 
varmistaa politiikan johdonmukaisuuden; 
kehottaa komissiota perustamaan tätä 
varten riippumattoman 
seurantakeskuksen tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseen, ja 
kehottaa näin ollen komissiota laatimaan 
yleisen strategian, jossa on selkeä 
aikataulu edistymisen seuraamiseksi, 
korostaa uusiutuvan energian ja 
uusiutuvan vedyn merkitystä 
teollisuusalojen siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuden polulle, kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana ja kehottaa myös 
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epäreilulta kansainväliseltä kilpailulta; kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja;

Or. en

Tarkistus 454
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, 
ja hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja 
ja hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

Or. en
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Tarkistus 455
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä 
kasvihuonekaasuja tuottamattomien 
energialähteiden ja kaasun merkitystä 
energiasiirtymän välineenä ja vedyn 
merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä hiilestä 
irtautuneen ja uusiutuvan kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
puhtaan vedyn, erityisesti vihreän vedyn, 
merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

Or. en

Tarkistus 457
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon, 
etenkin energiaintensiivisiin aloihin; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella EU:n 
valmistajia ja työpaikkoja epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta;

Or. fr

Tarkistus 458
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka, joka 
kykenee toimimaan tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi eikä jätä 
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etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja 
määrärahoja; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että suuren hiilivuodon 
aiheuttavat teollisuudenalat eivät hyödy 
EU:n tuista, ja hyödyntämään paremmin 
Euroopan investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella 
EU:n valmistajia ja työpaikkoja 
epäreilulta kansainväliseltä kilpailulta;

ketään jälkeen, tarvitsee vahvan 
hallintokehyksen, jossa asetetaan 
tavoitteita, määritellään teollisuuden 
siirtymiä koskevat alakohtaiset 
etenemissuunnitelmat, seurataan 
edistymistä ja varmistetaan viime kädessä 
politiikan johdonmukaisuus; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen; kehottaa siksi komissiota 
määrittelemään osallistavan ja avoimen 
hallinnon selkeän etenemissuunnitelman 
määrittelemiseksi vuoden 2050 ilmasto- ja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteille, vuosien 2030 ja 
2040 välitavoitteille sekä teollisia 
muutoksia ohjaaville suhteellisille 
alakohtaisille poluille ja tavoitteille; 
kehottaa lisäksi komissiota perustamaan 
riippumattoman asiantuntijoiden, 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
seurantakeskuksen, joka seuraa ja 
raportoi teollisuusalojen edistymistä 
näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja 
ehdottaa toimenpiteitä siitä poikkeavien 
teollisuudenalojen kehityspolun 
korjaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 459
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 

15. katsoo, että todella tehokas 
eurooppalainen teollisuuspolitiikka 
edellyttää ilmastotavoitteiden 
indikaattorikokoelmaa 
etenemissuunnitelmana tulevaisuuden 
teollisuuden muokkaamiseksi; katsoo, että 
kaikkien alojen olisi osallistuttava unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, ja 
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korostaa tässä yhteydessä kaasun 
merkitystä energiasiirtymän välineenä ja 
vedyn merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa sekä käyttämään 
hiilitullimekanismia keinona suojella 
EU:n valmistajia ja työpaikkoja 
epäreilulta kansainväliseltä kilpailulta;

korostaa tässä yhteydessä vihreän vedyn 
merkitystä mahdollisena 
läpimurtoteknologiana; kehottaa myös 
kiinnittämään enemmän huomiota 
verkkoturvallisuuteen ja energiahuoltoon; 
kehottaa neuvostoa lisäämään EU:n 
talousarviosta ilmastonmuutokseen 
liittyviin toimiin suunnattuja määrärahoja; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
suuren hiilivuodon aiheuttavat 
teollisuudenalat eivät hyödy EU:n tuista, ja 
hyödyntämään paremmin Euroopan 
investointipankkia unionin 
”ilmastopankkina”, lisäämään kestävää 
rahoitusta julkiselle ja yksityiselle 
sektorille ja auttamaan yrityksiä hiilestä 
irtautumisessa; kehottaa siksi komissiota 
hyväksymään uuden teollis- ja 
tekijänoikeusstrategian, jolla edistetään 
keskeisten ympäristöteknologioiden 
siirtämistä kehitysmaihin myöntämällä 
ilmaisia tai avoimia lisenssejä tällaisille 
teknologioille;

Or. en

Tarkistus 460
Salvatore De Meo

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a.  kehottaa komissiota tehostamaan 
hiilivuodon torjuntaa, myös pienten ja 
keskisuurten teollisuudenalojen osalta, 
vääristämättä kilpailua, ja varmistamaan, 
että teollinen tuotanto menestyy 
Euroopassa, ja hyödyntämään EIP:tä 
paremmin unionin ”ilmastopankkina”, 
lisäämään kestävää rahoitusta julkiselle 
ja yksityiselle sektorille ja auttamaan 
yrityksiä hiilestä irtautumisprosessissa, ja 
harkitsemaan mahdollisimman pian 
hiilitullimekanismia, joka on WTO:n 
sääntöjen ja unionin muiden 
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vapaakauppasopimusten mukainen ja 
jolla varmistetaan kilpailukykyinen 
ympäristö EU:n teollisuudelle, mukaan 
lukien jatkovalmistajille, perusteellisen 
vaikutusarvioinnin perusteella; korostaa, 
että parannetulla rakennuskannalla on 
suurimmat mahdollisuudet saavuttaa 
EU:n energia- ja ilmastotavoitteet ja että 
politiikka, rahoitus ja 
innovointi/digitalisaatio ovat kestävän 
rakennetun ympäristön kolme keskeistä 
mahdollistajaa; toteaa, että rakennusten 
energiatehokkuuspotentiaalin 
maksimoimiseksi on yhdistettävä 
älykkäästi nykyisten politiikkojen 
tinkimätön täytäntöönpano, uudet 
poliittiset aloitteet vähiten 
energiatehokkaiden rakennusten 
poistamiseksi asteittain, asianmukaiset 
rahoitusmekanismit ja investoinnit 
innovatiivisiin ratkaisuihin;

Or. en

Tarkistus 461
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota tehostamaan 
hiilivuodon torjuntaa, myös pienten ja 
keskisuurten teollisuudenalojen osalta, 
vääristämättä kilpailua, ja varmistamaan, 
että teollinen tuotanto menestyy 
Euroopassa, ja hyödyntämään EIP:tä 
paremmin unionin ”ilmastopankkina”, 
lisäämään kestävää rahoitusta julkiselle 
ja yksityiselle sektorille ja auttamaan 
yrityksiä hiilestä irtautumisprosessissa, ja 
harkitsemaan mahdollisimman pian 
hiilitullimekanismia, joka on WTO:n 
sääntöjen ja unionin muiden 
vapaakauppasopimusten mukainen ja 
jolla varmistetaan kilpailukykyinen 
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ympäristö EU:n teollisuudelle, mukaan 
lukien jatkovalmistajille, perusteellisen 
vaikutusarvioinnin perusteella; korostaa, 
että parannetulla rakennuskannalla on 
suurimmat mahdollisuudet saavuttaa 
EU:n energia- ja ilmastotavoitteet ja että 
politiikka, rahoitus ja 
innovointi/digitalisaatio ovat kestävän 
rakennetun ympäristön kolme keskeistä 
mahdollistajaa; toteaa, että rakennusten 
energiatehokkuuspotentiaalin 
maksimoimiseksi on yhdistettävä 
älykkäästi nykyisten politiikkojen 
tinkimätön täytäntöönpano, uudet 
poliittiset aloitteet vähiten 
energiatehokkaiden rakennusten 
poistamiseksi asteittain, asianmukaiset 
rahoitusmekanismit ja investoinnit 
innovatiivisiin ratkaisuihin;

Or. en

Tarkistus 462
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota tehostamaan 
hiilivuodon torjuntaa, myös pienten ja 
keskisuurten teollisuudenalojen osalta, 
vääristämättä kilpailua, ja varmistamaan, 
että teollinen tuotanto menestyy 
Euroopassa, ja hyödyntämään EIP:tä 
paremmin unionin ”ilmastopankkina”, 
lisäämään kestävää rahoitusta julkiselle 
ja yksityiselle sektorille ja auttamaan 
yrityksiä hiilestä irtautumisprosessissa, ja 
harkitsemaan mahdollisimman pian 
hiilitullimekanismia, joka on WTO:n 
sääntöjen ja unionin muiden 
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vapaakauppasopimusten mukainen ja 
jolla varmistetaan kilpailukykyinen 
ympäristö EU:n teollisuudelle, mukaan 
lukien jatkovalmistajille, perusteellisen 
vaikutusarvioinnin perusteella; korostaa, 
että parannetulla rakennuskannalla on 
suurimmat mahdollisuudet saavuttaa 
EU:n energia- ja ilmastotavoitteet ja että 
politiikka, rahoitus ja 
innovointi/digitalisaatio ovat kestävän 
rakennetun ympäristön kolme keskeistä 
mahdollistajaa; toteaa, että rakennusten 
energiatehokkuuspotentiaalin 
maksimoimiseksi on yhdistettävä 
älykkäästi nykyisten politiikkojen 
tinkimätön täytäntöönpano, uudet 
poliittiset aloitteet vähiten 
energiatehokkaiden rakennusten 
poistamiseksi asteittain, asianmukaiset 
rahoitusmekanismit ja investoinnit 
innovatiivisiin ratkaisuihin;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa Euroopan teollisuuden 
suurta merkitystä Euroopan 
hyvinvoinnille ja hiilestä irtautumiselle; 
korostaa lisäksi, että Euroopan 
teollisuuden tuotantokustannukset ovat 
kasvaneet korkeiden sosiaalisten ja 
ympäristönormien mukaisesti ja että ne 
edistävät ilmastoneutraaliutta vuoteen 
2050 mennessä ja että kansainvälinen 
kilpailu on lisääntynyt, mikä johtaa 
halpojen tuontituotteiden liialliseen 
käyttöön Euroopan markkinoilla; 
kehottaa komissiota tässä yhteydessä 
tehostamaan ja ylläpitämään tehokkaita 
välineitä hiilivuodon ehkäisemiseksi 
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samalla kun ehkäistään satunnaisia 
voittoja, mukaan lukien uusien ilmaisten 
päästöoikeuksien tarpeen arviointi, 
valtiontuki epäsuorien 
sähkökustannusten korvaamiseksi 
päästökauppajärjestelmän mukaisesti 
sekä WTO:n sääntöjen kanssa 
yhteensopiva hiilitullimekanismi; 
kehottaa lisäksi komissiota hyödyntämään 
täysimääräisesti kaupan suojakeinoja ja 
suojatoimenpiteitä sekä tekemään 
täysimääräisestä sitoutumisesta Pariisin 
sopimukseen ja ILO:n työnormeihin 
vapaakauppasopimusten edellytyksen;

Or. en

Tarkistus 464
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota perustamaan 
tasapainoisen riippumattoman 
seurantakeskuksen, joka koostuu 
asiaankuuluvista asiantuntijoista ja 
sidosryhmistä, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, 
seuraamaan jatkuvasti yksittäisten 
teollisuudenalojen edistymistä 
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, 
erityisesti kasvihuonekaasujen 
nettopäästöttömyyttä koskevan tavoitteen 
saavuttamisessa, ja antamaan komissiolle 
neuvoja EU:n kestävän 
luokitusjärjestelmän soveltamisesta, 
mukaan lukien ensisijaiset 
infrastruktuurit, hankkeet ja tavoitteet, ja 
ehdottamaan korjaavia toimenpiteitä 
tutkimukseen perustuen, osallistavasti ja 
avoimesti, jos teollisuudesta peräisin 
olevat päästöt eivät noudata määritettyä 
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polkua;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että tieteen ja 
innovointiin perustuvan kestävän kasvun 
ohjelma on tärkeä, koska sillä edistetään 
taloudellista avoimuutta ja innovointia 
edistäviä markkinoita; korostaa, että sen 
olisi perustuttava kokonaisvaltaiseen 
lähestymistapaan, koska tarvitaan 
kunnianhimoista politiikkojen 
yhdistelmää ja enemmän investointeja, 
myös suoria ulkomaisia sijoituksia, 
tutkimukseen ja innovointiin ja Euroopan 
teollisuuden uudistamiseen sekä uusilla 
lupaavilla aloilla että täysin kehittyneillä 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 466
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota arvostamaan 
uudelleen ja mukauttamaan Euroopan 
ympäristölainsäädäntöä, kuten EIA-
direktiiviä 2011/92/EU, jotta 
mahdollistetaan ja nopeutetaan 
laajamittaisten infrastruktuurihankkeiden 
hyväksymismenettelyjä, joita tarvitaan 
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energia- ja liikkuvuusalojen 
onnistuneeseen muutokseen; katsoo, että 
näin varmistetaan Euroopan tason 
yhdenmukainen päätöksenteko uuden 
vihreän kehityksen ohjelman osalta;

Or. en

Tarkistus 467
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. toteaa, että Euroopan teollisuuden 
kilpailukyky edellyttää asianmukaisesti 
toimivaa infrastruktuuriverkkoa; kehottaa 
tekemään pitkän aikavälin investointeja 
laitteisiin ja infrastruktuurien 
uudistamiseen sekä vähentämään 
hallinnollisia esteitä, jotka jarruttavat 
Euroopan laajuisten verkkojen kehitystä;

Or. fr

Tarkistus 468
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. hiilineutraaliuden tavoite 
edellyttää johdonmukaisia investointeja 
energia-alaan; meidän on varmistettava, 
että energian hinnat ovat kohtuuhintaisia 
yrityksille ja kuluttajille ja että energian 
tarjonta on aina turvattu;

Or. en
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Tarkistus 469
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa neuvostoa lisäämään 
ilmastoon liittyviä menoja vähintään 40 
prosenttiin EU:n talousarviosta ja 
varmistamaan, että kokonaismenot 
sisältyvät tavoitteeseen poistaa asteittain 
fossiilisten polttoaineiden suorat ja 
välilliset tuet;

Or. en

Tarkistus 470
Ismail Ertug

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota olemaan 
kunnianhimoinen tulevassa puhtaan 
vedyn alan allianssissa, jossa keskitytään 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevaan vihreään vetyyn;

Or. en

Tarkistus 471
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. katsoo, että parannetulla 
rakennuskannalla on suurimmat 
mahdollisuudet saavuttaa EU:n energia- 



PE653.877v02-00 102/183 AM\1208890FI.docx

FI

ja ilmastotavoitteet;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. korostaa, että teollisuusprosessien 
hiilestä irtautumiseen tarvitaan 
huomattavia määriä kohtuuhintaista, 
varmaa ja uusiutuvaa energiaa tuottavia 
energialähteitä ja uusiutuvia 
energiankantajia, kuten vihreää vetyä, 
sekä asiaankuuluvaa infrastruktuuria; 
korostaa näin ollen, että teollisuus ja 
energia-alat on integroitava älykkäästi; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan edelleen uusiutuvien 
energialähteiden, energian varastoinnin, 
sähköverkkojen ja vihreän vedyn 
tuotantolaitosten käyttöönottoa; kehottaa 
lisäksi komissiota arvioimaan Euroopan 
kaasuinfrastruktuurin vetyvalmiutta ja 
laatimaan vetyä koskevan 
etenemissuunnitelman, johon sisältyy 
nykyinen ja mahdollinen EU:n kyky 
tuottaa vihreää vetyä, tarve tuoda vihreää 
vetyä ja sinisen vedyn rooli hiilestä 
irtautumisessa siirtymämolekyylinä kohti 
vihreän vedyn käyttöä yksinään;

Or. en

Tarkistus 473
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
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15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. kehottaa lopettamaan fossiilisten 
polttoaineiden käytön nopeasti ja 
ottamaan käyttöön erittäin tehokkaan ja 
täysin uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan energiajärjestelmän; 
muistuttaa, että on tärkeää turvata 
uusiutuva energia maailmanlaajuisesti 
teollisuudelle kilpailukykyisin hinnoin ja 
tämän vuoksi on tuettava uusiutuvien 
energialähteiden laajaa tuotantoa ja 
valmistusta unionissa, nopeutettava 
uusiutuvien energialähteiden kehittämistä 
ja integrointia energialähteiden 
yhdistelmään ja helpotettava teollisuuden 
sähköistymistä ja, jos se ei ole 
mahdollista, nopeutettava uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä ja 
integrointia energialähteiden 
yhdistelmään ja helpotettava uusiutuvien 
energialähteiden sähköistämistä, ja jos se 
ei ole mahdollista, ottaa käyttöön täysin 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvia 
vetyratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 474
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. katsoo, että perinteiset 
vakuutusvälineet eivät riitä kattamaan 
pandemian aiheuttamia liiketoiminnan 
keskeytyksiä ja että tarvitaan 
kunnianhimoista EU:n laajuista 
ratkaisua, jotta voidaan ennakoida ja 
hallita tulevien pandemia- tai 
järjestelmäkriisien kielteisiä vaikutuksia 
ihmisiin, yrityksiin ja talouteen; kehottaa 
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komissiota pyrkimään luomaan kehyksen 
institutionaalisille sijoittajille, 
jäsenvaltioille ja EU:lle, jotta voidaan 
kattaa liiketoiminnan keskeytymisestä 
aiheutuvat tappiot mahdollisissa tulevissa 
pandemioissa;

Or. en

Tarkistus 475
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. korostaa, että on tuettava 
yhdennettyjä ja yhdenmukaistettuja 
kannustimia sekä kiertotalouden että 
puhtaan alkutuotannon alalla ja otettava 
huomioon EU:n vuosien 2030, 2040 ja 
2050 ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
mukaiset uudet keskipitkän ja pitkän 
aikavälin muutostavoitteet ja -
suunnitelmat, jotta helpotetaan 
teollisuuden siirtymää ja otetaan samalla 
huomioon myös alueelliset erityispiirteet;

Or. en

Tarkistus 476
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että teollisuudenalat, joilla 
on suuri hiilivuoto, eivät saa EU:n tukia, 
ja hyödyntämään EIP:tä paremmin 
unionin ”ilmastopankkina” rahoituksen 
lisäämiseksi julkiselle ja yksityiselle 
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sektorille kestävän luokittelujärjestelmän 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 477
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. kehottaa komissiota tutkimaan 
erilaisia mekanismeja EU:n valmistajien 
ja työpaikkojen suojelemiseksi 
epäoikeudenmukaiselta kansainväliseltä 
kilpailulta ja kannustamaan 
kauppakumppaneita ottamaan käyttöön 
kunnianhimoisia ilmasto- ja 
ympäristölakeja; suhtautuu tältä osin 
myönteisesti komission aikomukseen ottaa 
käyttöön WTO:n sääntöjen kanssa 
yhteensopiva hiilitulli ja kehottaa 
komissiota arvioimaan, miten voidaan 
kehittää lopputuotteisiin sovellettava 
päästöihin perustuva vero, jossa 
arvonlisävero mukautetaan 
valmistusprosessin 
hiilidioksidipäästöihin;

Or. en

Tarkistus 478
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. korostaa, että teollisuuden 
tuotantoprosessien hiilestä irtautumisen 
on oltava kannattavaa liiketoimintaa 
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teollisuudelle; panee huolestuneena 
merkille, että monet jo saatavilla olevat 
puhtaat teknologiat ja tuki-
infrastruktuurit, kuten energia, eivät 
edelleenkään ole kilpailukykyisiä hiili-
intensiivisten teknologioiden ja energian 
kanssa; kannustaa komissiota arvioimaan 
ja harkitsemaan uusia tapoja ratkaista 
tämä ongelma, kuten hiilen 
hinnanerosopimuksia, teollisuuden 
energiahintoja ja puhtaiden ja 
kierrätettyjen perusmateriaalien kiintiöitä 
lopputuotteissa;

Or. en

Tarkistus 479
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. kehottaa neuvostoa lisäämään 
ilmastoon liittyviä menoja EU:n 
talousarviosta vähintään 50 prosenttiin ja 
sisällyttämään monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan asetukseen 
oikeudellisesti sitovat takeet, jotka ovat 
yhdenmukaisia haittavaikutuksen 
välttämisperiaatteen kanssa, jotta 
lopetetaan saastuttavien alojen rahoitus ja 
noudatetaan Pariisin sopimuksen 
mukaista EU:n oikeudellista velvoitetta 
yhdenmukaistaa rahoitusvirrat sen 
tavoitteiden kanssa ja lakkauttaa 
asteittain fossiilisten polttoaineiden tuet;

Or. en

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



AM\1208890FI.docx 107/183 PE653.877v02-00

FI

Päätöslauselmaesitys
15 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 d. korostaa, että energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen siirtymä kohti 
ilmastoneutraaliutta on erityisen tärkeä; 
kehottaa komissiota kehittämään 
strategian niiden hiilestä irtautumista 
varten sekä kohdennettuja 
tukitoimenpiteitä työpaikkojen 
menetyksen, hiilivuodon ja teollisuuden 
sulkemisten ehkäisemiseksi; suhtautuu 
tässä yhteydessä myönteisesti 
ilmoitettuihin puhdasta terästä ja kestäviä 
kemikaaleja koskeviin strategioihin;

Or. en

Tarkistus 481
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 d. vaatii, että EIP:tä hyödynnetään 
paremmin unionin ”ilmastopankkina” 
kestävän rahoituksen edistämiseksi 
soveltamalla kestävää luokittelua 
kaikkeen julkiseen ja yksityiseen 
sektoriin; kehottaa lisäksi komissiota 
luomaan nopeasti ”ruskean 
luokitusjärjestelmän” eli 
ympäristötavoitteiden vastaisten 
investointien luokittelun 
luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 482
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Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Päätöslauselmaesitys
15 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 e. korostaa valtiontuen merkitystä 
teollisuuden tukemisessa hiilestä 
irtautumisen ja digitalisoinnin aikana; 
pitää tältä osin myönteisenä vuodelle 2021 
ilmoitettua valtiontukea koskevien 
suuntaviivojen tarkistamista; katsoo, että 
uudelleentarkastelua varten komission 
olisi pidettävä mielessä maailmanlaajuiset 
vääristymät ja että EU:n on pysyttävä 
kilpailukykyisenä suhteessa sellaisiin 
valtioihin, jotka varmistavat niiden 
kilpailukyvyn suurilla 
valtionrahoituksilla; kannustaa 
komissiota selventämään tarkistuksessa 
IPCEI-hankkeita, myös teollisuuden ja 
energian siirtymähankkeita uusissa ja 
olemassa olevissa tehtaissa, koskevia 
ehtoja;

Or. en

Tarkistus 483
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 e. katsoo, että kaikki nykyiset 
hiilivuotoa koskevat toimet olisi 
korvattava toimilla ja välineillä, joilla 
sisällytetään hintoihin kaikki 
kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät 
kustannukset; suhtautuu tältä osin 
myönteisesti komission sitoumukseen 
perustaa WTO:n sääntöjen kanssa 
yhteensopiva hiilitulli osana laajempaa 
strategiaa, joka koskee kilpailukykyistä 
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hiilestä irtautunutta EU:n taloutta, jossa 
säilytetään EU:n ilmastotavoite ja samalla 
varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset kansainvälisessä 
kaupassa; korostaa, että tämän olisi 
oltava vaihtoehto olemassa oleville 
päästökauppajärjestelmän mukaisille 
toimenpiteille eikä täydennettävä niitä;

Or. en

Tarkistus 484
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Marc Botenga

Päätöslauselmaesitys
15 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 f. Kehottaa ottamaan käyttöön 
erillisen rahoitusvirran rakennusten 
energiakorjauksia varten suunnitellun 
”peruskorjausaallon” edistämiseksi 
elpymissuunnitelmasta maksettavien 
tarvittavien varojen avulla; korostaa, että 
tulevassa ehdotuksessa 
peruskorjausaallosta ja jäsenvaltioiden 
velvoitteesta laatia pitkän aikavälin 
strategioita erittäin energiatehokkaan ja 
vähähiilisen rakennuskannan 
saavuttamiseksi energiatehokkuus 
etusijalle -periaate olisi asetettava täysin 
etusijalle, mikä nopeuttaisi perusteellisia 
peruskorjauksia ja fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuvien ja tehottomien 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien 
korvaamista; korostaa, että kokonaisia 
kuntia tai piirikuntia kattavat integroidut 
pitkälle menevät peruskorjausohjelmat 
voidaan ottaa käyttöön edullisemmin ja 
nopeammin, jos ne on organisoitu mallin 
mukaisesti, erityisesti mittakaavaetujen, 
3D-teknologian ja esivalmistettujen 
materiaalien ansiosta; huomauttaa, että 
pk-yritykset kattavat 70 prosenttia 
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rakennusalan lisäarvosta ja työllistävät yli 
90 prosenttia työntekijöistä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
15 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 f. korostaa, että mahdollisimman 
suuri määrä Euroopan teollisuuden 
työntekijöitä on sisällytettävä 
kaksoissiirtymään; korostaa lisäksi, että 
tehokkaampaa hiilestä irtautumista ja 
digitalisointia varten tarvitaan uusia 
taitoja; suhtautuu tältä osin myönteisesti 
Euroopan osaamisohjelman 
päivittämiseen; kannustaa komissiota 
sisällyttämään vuoropuhelun kansalaisten 
ja ammattiliittojen kanssa teollista 
siirtymää koskeviin poliittisiin 
prosesseihin; katsoo, että eurooppalainen 
ilmastosopimus on tärkeä askel tähän 
suuntaan, ja katsoo, että tällainen 
sopimus voitaisiin laatia myös Euroopan 
teollisuuden tulevaisuutta varten;

Or. en

Tarkistus 486
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marc Botenga

Päätöslauselmaesitys
15 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 g. korostaa, että EU:n tasolla 
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tarvitaan erityinen rakennusten 
peruskorjausrahasto, jolla on riittävät 
budjetti- ja henkilöstöresurssit, jotta 
voidaan antaa teknistä apua kansallisten 
kumppaneiden kanssa tehtävään 
yhteistyöhön ja niiden tukemiseen; 
lisätään peruskorjausten syvyyttä ja 
nopeutta Euroopassa, millä suojellaan ja 
luodaan työpaikkoja 
rakennusteollisuudessa ja nopeutetaan 
innovoinnin käyttöönottoa rakennusten 
peruskorjausten arvoketjussa;

Or. en

Tarkistus 487
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
15 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 h. toistaa, että uusiutuvilla 
teollisuudenaloilla olisi oltava merkittävä 
rooli elpymisvaiheessa luomalla uusia, 
paikallisia ja vihreitä työpaikkoja 
toimitusketjun loppupäässä olevalle 
sektorille (hankkeiden kehittäminen, 
asentaminen jne.) ja tehostamalla 
laitteiden, erityisesti tuuli- ja 
aurinkoenergialaitteiden, valmistusta; 
kehottaa komissiota esittämään vuoteen 
2030 ulottuvan yleiseurooppalaisen 75 
miljoonan energiakatto-ohjelman osana 
tulevaa uudistusaaltoa, mukaan lukien 
pakolliset aurinkovoimalat julkisissa 
rakennuksissa; korostaa, että tulevissa 
elvytysohjelmissa on tarjottava 
avustuksia, lainoja, verohelpotuksia pk-
yritysten rakennuksille sekä kaupallisille 
ja teollisille rakennuksille, jotta ne voivat 
investoida aurinkoenergian hankintaan ja 
varastointiin, poistaa kansallisia 
energiakattojen esteitä ja tehdä 
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uusiutuvan energian 
hankintasopimuksia;

Or. en

Tarkistus 488
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
15 i kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 i. huomauttaa, että 
energiatehokkuus, energiansäästö ja 
uusiutuvien energialähteiden teknologiat 
ovat välttämättömiä, jotta voidaan 
onnistuneesti siirtyä kohti 
kasvihuonekaasujen nettopäästötöntä 
taloutta; korostaa, että 
kustannuskilpailukykyisen uusiutuvan 
energian kapasiteetin laaja-alainen 
käyttöönotto on tarpeen kaikilla talouden 
aloilla; toteaa, että EU:lla on 40 
prosenttia uusiutuvan energian 
patenteista maailmanlaajuisesti, ja katsoo, 
että sen olisi edelleen oltava johtava tekijä 
läpimurtoteknologioissa; korostaa siksi, 
että on kehitettävä vankka uusiutuvia 
energialähteitä koskeva 
teollisuuspolitiikka, joka kattaa sekä 
tarjonta- että kysyntäpuolen politiikat ja 
mahdollistaa ”uusiutuvien alojen 
integroinnin”, mikä on ratkaisevan 
tärkeää, jotta varmistetaan Euroopan 
pitkän aikavälin energiahuoltovarmuus, 
teknologiajohtaminen ja strateginen 
autonomia; kehottaa tunnustamaan 
uusiutuvan energian teknologiat 
keskeiseksi strategiseksi arvoketjuksi, eli 
keskeiseksi teolliseksi ekosysteemiksi, ja 
sisällyttämään ne strategisen 
investointivälineen rahoitukseen ja 
asianmukaisesti tulevaan 
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teollisuusfoorumiin;

Or. en

Tarkistus 489
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 j kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 j. huomauttaa, että prosessilämmitys 
ja -jäähdytys ovat edelleen yksi 
teollisuuden merkittävimmistä 
energiankulutuksista; korostaa, että 
teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten nopeuttamiseksi 
on hyödynnettävä täysimääräisesti 
teollisuuden lämmitykseen ja 
jäähdytykseen liittyviä 
energiatehokkuusmahdollisuuksia, koska 
uusiutuviin energialähteisiin perustuva 
sähköistys, lämpöpumput, teollisten 
klustereiden ja symbioosien parempi 
käyttö tarjoavat merkittäviä 
vähennysmahdollisuuksia monilla aloilla, 
kuten tekstiilien, kemikaalien, 
elintarvikkeiden jalostuksen ja koneiden 
alalla; vaatii priorisoimaan matalan 
lämpötilan prosessien innovointia pilotti- 
ja TK-rahastoissa.

Or. en

Tarkistus 490
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 k kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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15 k. kehottaa komissiota kehittämään 
eurooppalaisen uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan resurssi- ja 
energiatehokkaan teknologian 
vientistrategian;

Or. en

Tarkistus 491
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 l kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 l. korostaa, että nyt on luotava 
perusta eurooppalaiselle päästöttömälle 
liikkuvuusteollisuudelle, joka pystyy 
vastaamaan polttomoottoreiden 
vaihtoehtojen ja latausinfrastruktuurin 
kasvavaan kysyntään autojen, 
pakettiautojen, linja-autojen ja kuorma-
autojen osalta, mutta myös lisäämään 
rautateiden ja päästöttömän julkisen 
liikenteen tarjontaa; korostaa, että tähän 
on liitettävä uudelleenkoulutusohjelmia, 
jotka tarjoavat uusia uramahdollisuuksia 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta 
liikenteestä poistuville työntekijöille;

Or. en

Tarkistus 492
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
15 m kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 m. painottaa, että uusiutuviin 
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energialähteisiin perustuva sähköistys on 
kustannustehokas ja teknisesti 
toteutettavissa oleva keino siirtyä 
uusiutuvaan energiaan ja poistaa 
fossiiliset polttoaineet asteittain, mikä 
täydentää teollisen muutoksen keskeistä 
edistäjää, tehokkuus etusijalle -
periaatetta; toteaa, että jos se ei ole 
mahdollista, kuten joidenkin keskeisten 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
hiilestä irtautumisessa, kuten teräs-, 
sementti- tai kemianteollisuudessa, vihreä 
vety voi auttaa niitä vähentävät 
prosessipäästöjään, jos vety perustuu 
täysin uusiutuviin energialähteisiin; 
toteaa, että tällä hetkellä vedyn tuotanto 
on kallista ja resurssit rajallisia; on 
erittäin huolestunut siitä, että nykyään 95 
prosenttia vedyn tuotannosta perustuu 
fossiilisiin polttoaineisiin; korostaa näin 
ollen, että EU:n teollisuuspolitiikalla on 
edistettävä uusiutuvien energialähteiden 
tuotannon maksimointia, 100-
prosenttisesti uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvien 
vetytuotteiden (esimerkiksi sähköuunien) 
uutta sukupolvea koskevien tutkimus- ja 
pilottihankkeiden lisäämistä sekä 
elektrolyysejä, jotka ovat keskeinen 
teknologia, jossa EU voisi osoittaa 
teknologista johtajuutta; korostaa, että 
tuotantoon tarvittavan valtavan 
energiamäärän vuoksi vedyn käyttö olisi 
kohdennettava aloille, joilla suora 
sähköistys ei ole mahdollista 
teknologisista tai taloudellisista syistä;

Or. en

Tarkistus 493
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
15 n kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 n. katsoo, että resurssien 
vähäisyyden, varastointikapasiteetin 
puutteen, suurten kustannusten kaltaisten 
ratkaisemattomien ongelmien, 
energiahävikin ja ympäristöriskien takia 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi ei 
ole vaihtoehto, jos EU haluaa nopeasti 
kehittää uusiutuviin energianlähteisiin 
perustuvan ja energiatehokkaan talouden 
EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 494
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 o kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 o. kehottaa komissiota kiinnittämään 
riittävästi huomiota kulttuurialaan ja 
luoviin aloihin elpymisen aikana; 
muistuttaa, että ne olivat kriisistä eniten 
kärsineiden alojen joukossa, mutta 
yleensä ne ovat eurooppalainen 
strateginen voimavara ja merkittävä 
talouskasvun ja työpaikkojen tarjoaja, 
jonka osuus EU:n BKT:stä on 5,3 
prosenttia ja joka työllistää suoraan tai 
välillisesti yli 12 miljoonaa 
eurooppalaista;

Or. en

Tarkistus 495
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 p kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 p. kehottaa komissiota arvioimaan 
kestävää kemikaalistrategiaa esitellessään 
kemianteollisuuden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispolkuja;

Or. en

Tarkistus 496
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 q kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 q. kannattaa komission suunnitelmia 
lainsäädäntöehdotuksista, joilla 
varmistetaan turvallinen, kestävä ja 
kiertotalouden periaatteiden mukainen 
arvoketju kaikkien akkujen osalta, ja 
odottaa tämän ehdotuksen sisältävän 
ekosuunnittelua koskevia toimenpiteitä, 
uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteita 
sekä kestävää, mukaan lukien 
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 
vastuullista hankintaa koskevia 
toimenpiteitä; korostaa tarvetta luoda 
Eurooppaan vahva ja kestävä akku- ja 
energianvarastointiklusteri;

Or. en

Tarkistus 497
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla 
huomioon sosiaaliset vaikutukset; 
korostaa, että tämän välineen vankka 
rahoitus, talousarvion lisäresurssit 
mukaan lukien, on keskeinen tekijä siinä, 
että Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma pannaan menestyksekkäästi 
täytäntöön;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 498
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla 
huomioon sosiaaliset vaikutukset; 
korostaa, että tämän välineen vankka 
rahoitus, talousarvion lisäresurssit 
mukaan lukien, on keskeinen tekijä siinä, 
että Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma pannaan menestyksekkäästi 
täytäntöön;

16. korostaa, että on tuettava reilua, 
osallistavaa ja oikeudenmukaista siirtymää 
ja puututtava sosiaaliseen ja 
taloudelliseen eriarvoisuuteen 
uudelleenkoulutuksen ja uusien talouden 
alojen työpaikkojen lisäksi; uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, on tärkeä 
väline helpotettaessa siirtymää, tarjotessa 
siirtymäalueille mahdollisuuksia ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita; painottaa, että 
oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismissa olisi suljettava pois kaikki 
investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin ja 
rahoitusta tulisi myöntää ainoastaan, jos 
jäsenvaltioiden tasolla on säädetty 
tehokas ja sitova fossiilisten 
energialähteiden käytön lopettamista 
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koskeva suunnitelma, joka on 
yhdenmukainen sen tavoitteen kanssa, 
että maapallon lämpötilan nousu 
rajoitetaan 1,5 prosenttiin esiteollisesta 
tasosta; korostaa, että osallistavamman 
siirtymän takaamiseksi kaikkien 
paikallisten sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunnan ja yhteisön 
edustajien, on osallistuttava 
oikeudenmukaisen siirtymän 
suunnitelmien valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 499
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion lisäresurssit mukaan lukien, 
on keskeinen tekijä siinä, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma pannaan 
menestyksekkäästi täytäntöön;

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää, jotta 
varmistetaan, ettei ketään jätetä jälkeen, 
ja uskoo, että hyvin suunniteltu 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 
mukaan lukien, olisi tärkeä väline 
helpotettaessa siirtymää ja tavoiteltaessa 
kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, ja että 
osallistavamman siirtymän takaamiseksi 
kaikkien paikallisten sidosryhmien, myös 
kansalaisyhteiskunnan ja yhteisön 
edustajien, osallistuminen 
oikeudenmukaisen siirtymän 
suunnitelmien suunnitteluvaiheeseen, ja 
että oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismista tulee sulkea ulos kaikki 
investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin 
(mukaan lukien fossiiliset maakaasut); 
ottaen samalla huomioon sosiaaliset 
vaikutukset; korostaa, että tämän välineen 
vankka rahoitus, talousarvion lisäresurssit 
mukaan lukien, on keskeinen tekijä siinä, 
että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma 
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pannaan menestyksekkäästi täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 500
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion lisäresurssit mukaan lukien, 
on keskeinen tekijä siinä, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma pannaan 
menestyksekkäästi täytäntöön;

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista energiasiirtymää ja 
uskoo, että hyvin suunniteltu 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, 
erityisesti oikeudenmukaisen siirtymän 
rahasto, yhdessä muiden EU:n 
päästökauppadirektiivin mukaisten 
tukimekanismien, kuten 
nykyaikaistamisrahaston ja 
”yhteisvastuureservin”, kanssa, joita olisi 
lisättävä asteittain uuden 2030 
päästövähennystavoitteen 
saavuttamiseksi, olisi tärkeä väline 
helpotettaessa siirtymää ja tavoiteltaessa 
kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ottaen 
samalla huomioon taloudelliset, sosiaaliset 
ja energiavarmuuden vaikutukset; 
korostaa, että tämän välineen vankka 
rahoitus, talousarvion lisäresurssit ja 
jäsenvaltioiden toteuttamat räätälöidyt 
ratkaisut, joissa otetaan huomioon niiden 
kansalliset ja alueelliset erot, mukaan 
lukien, on keskeinen tekijä siinä, että EU:n 
ilmasto- ja energiapolitiikka pannaan 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 501
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion lisäresurssit mukaan lukien, 
on keskeinen tekijä siinä, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma pannaan 
menestyksekkäästi täytäntöön;

16. korostaa, että on tuettava reilua, 
osallistavaa ja sosiaalisesti hyväksyttävää 
oikeudenmukaista siirtymää, jossa ketään 
ei jätetä jälkeen, ja uskoo, että hyvin 
suunniteltu oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismi, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahasto mukaan lukien, olisi tärkeä väline 
helpotettaessa siirtymää ja tavoiteltaessa 
kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ottaen 
samalla huomioon sosiaaliset vaikutukset; 
korostaa tässä yhteydessä, että 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien suunnittelussa on 
varmistettava eri paikallisten 
sidosryhmien osallistava 
osallistumisprosessi; korostaa lisäksi, että 
tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion lisäresurssit ja fossiilisiin 
polttoaineisiin (mukaan lukien maakaasu 
ja kaikki fossiiliperäiset kaasut) 
investoimisen poissulkeminen mukaan 
lukien, olisivat keskeisiä tekijöitä siinä, 
että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma 
pannaan menestyksekkäästi täytäntöön;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, on tärkeä 
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tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion lisäresurssit mukaan lukien, 
on keskeinen tekijä siinä, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma pannaan 
menestyksekkäästi täytäntöön;

väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion merkittävät lisäresurssit 
mukaan lukien, on keskeinen tekijä siinä, 
että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma 
pannaan menestyksekkäästi täytäntöön; 
panee kuitenkin merkille, että pelkkä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi 
ei tarjoa riittävää rahoitusta 
menestyksekkäälle siirtymälle, joka ei jätä 
ketään jälkeen; kannustaa näin ollen 
painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita 
tarjoamaan lisärahoitusvälineitä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion lisäresurssit mukaan lukien, 
on keskeinen tekijä siinä, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma pannaan 
menestyksekkäästi täytäntöön;

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa ilmastoneutraaliutta ottaen 
samalla huomioon sosiaaliset vaikutukset; 
korostaa, että tämän välineen vankka 
rahoitus, talousarvion lisäresurssit ja 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen 
rahoitustuen jakaminen niiden alueiden 
kesken, joita asiaeniten koskee, mukaan 
lukien, on keskeinen tekijä siinä, että 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma 
pannaan menestyksekkäästi täytäntöön; 
suhtautuu tältä osin myönteisesti 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
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uudelleenarviointiin seuraavan 
sukupolven EU -välineen puitteissa;

Or. en

Tarkistus 504
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion lisäresurssit mukaan lukien, 
on keskeinen tekijä siinä, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma pannaan 
menestyksekkäästi täytäntöön;

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion lisäresurssit mukaan lukien, 
on keskeinen tekijä siinä, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma pannaan 
menestyksekkäästi täytäntöön; korostaa 
työmarkkinavuoropuhelun merkitystä ja 
kaikkien työmarkkinaosapuolten 
aktiivisen osallistumisen merkitystä 
arvioitaessa siirtymän vaikutusta 
yhteiskuntaan;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion lisäresurssit mukaan lukien, 
on keskeinen tekijä siinä, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma pannaan 
menestyksekkäästi täytäntöön;

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
puhtaan teknologian investoinneilla on 
tässä yhteydessä keskeinen asema 
aluetalouksien pitkän aikavälin 
talouskehityksen tukemisessa; korostaa, 
että tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion lisäresurssit mukaan lukien, 
on keskeinen tekijä siinä, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma pannaan 
menestyksekkäästi täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 506
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion lisäresurssit mukaan lukien, 
olisi keskeinen tekijä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman menestyksekkäässä 
täytäntöönpanossa;

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, erityinen siirtymän 
rahasto mukaan lukien, on tärkeä väline 
helpotettaessa siirtymää ja tavoiteltaessa 
kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ottaen 
samalla huomioon sosiaaliset vaikutukset; 
korostaa, että tämän välineen vankka 
rahoitus, talousarvion lisäresurssit mukaan 
lukien, olisi keskeinen tekijä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman 
menestyksekkäässä täytäntöönpanossa; on 
näin ollen tyytyväinen siihen, että 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa on 
täydennetty Euroopan unionin 
elpymisvälineen yhteydessä:
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Or. fr

Tarkistus 507
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion lisäresurssit mukaan lukien, 
on keskeinen tekijä siinä, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma pannaan 
menestyksekkäästi täytäntöön;

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion lisäresurssit, kuten 
finanssivero tai yhdenmukaistettu 
tosiasiallinen 25 prosentin 
vähimmäisverokanta suurille 
monikansallisille yhtiöille, mukaan lukien, 
on keskeinen tekijä siinä, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma pannaan 
menestyksekkäästi täytäntöön;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
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siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla 
huomioon sosiaaliset vaikutukset; 
korostaa, että tämän välineen vankka 
rahoitus, talousarvion lisäresurssit 
mukaan lukien, on keskeinen tekijä siinä, 
että Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma pannaan menestyksekkäästi 
täytäntöön;

siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline työpaikkojen menetysten 
välttämisessä ja aluetalouden 
kilpailukyvyn säilyttämisessä; korostaa, 
että tämän välineen vankka rahoitus on 
keskeinen tekijä siinä, että se pannaan 
menestyksekkäästi täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 509
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
tämän välineen vankka rahoitus, 
talousarvion lisäresurssit mukaan lukien, 
on keskeinen tekijä siinä, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma pannaan 
menestyksekkäästi täytäntöön;

16. korostaa, että on tuettava 
oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että 
hyvin suunniteltu oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto mukaan lukien, olisi 
tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja 
tavoiteltaessa ilmastoneutraaliutta ottaen 
samalla huomioon sosiaaliset vaikutukset; 
pitää myönteisenä ehdotusta 40 
miljardista eurosta, josta muodostuu 
tämän välineen vankka rahoitus, mikä on 
keskeinen tekijä siinä, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma pannaan 
menestyksekkäästi täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 510
Angelika Winzig, Tom Berendsen
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Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. muistuttaa, että eurooppalaisesta 
vihreän kehityksen ohjelmasta annettua 
tiedonantoa koskevissa Eurooppa-
neuvoston päätelmissä ja tämän 
tiedonannon sisällössä todetaan, että hiili-
intensiiviset alat ja energiaintensiiviset 
teollisuudenalat ovat välttämättömiä 
keskeisten arvoketjujen tarjonnan 
kannalta ja että näin ollen on luotava 
mahdollistava kehys, joka mahdollistaa 
niiden muutoksen, mikä tarkoittaa 
hiilidioksidipäästöjen neutraaliuden 
saavuttamista yhdennetyn kehityksen eikä 
rakenneuudistuksen avulla; Eurooppa-
neuvoston päätelmissä ja vihreän 
kehityksen ohjelmaa koskevassa 
tiedonannossa määritellään lisäksi joukko 
toimenpiteitä, jotka, jos ne on erityisesti 
suunniteltu energiaintensiivisille 
teollisuudenaloille ja pannaan täytäntöön 
kokonaisuudessaan, edistäisivät 
merkittävästi tätä tavoitetta; nämä 
erityiset toimenpiteet olisi yhdistettävä 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
muutospakettiin, joka valtavirtaistetaan 
kaikkiin vihreän kehityksen ohjelman ja 
elpymissuunnitelman 
täytäntöönpanoaloitteisiin ja -
lainsäädäntöön;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota kehittämään 
EU:n ilmastolaskurin EU:n teollisuuteen 
liittyviä materiaaleja, tuotteita ja palveluja 
varten; korostaa, että Euroopan 
ilmastolaskurissa olisi varmistettava 
tasapuoliset toimintaedellytykset tiedoille, 
joilla varmistetaan selkeä ja luotettava 
kuva teollisiin toimintoihin liittyvästä 
kasvihuonekaasujen jalanjäljestä; 
korostaa, että tällainen kokonaisvaltainen 
lähestymistapa voisi johtaa EU:n 
kansalaisten, teollisuuden ja pk-yritysten 
myönteisiin käyttäytymisvaikutuksiin; 
korostaa, että käsitteen on perustuttava 
kierto- ja elinkaaritalouden periaatteisiin 
ilmastoystävällisten Euroopassa 
valmistettujen tuotteiden kysynnän 
lisäämiseksi EU:n rakennusalan 
kilpailukyvyn vahvistamiseksi; ehdottaa, 
että komissio käyttää 
kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnissa jo 
tunnettuja tieteellisiä menetelmiä, 
esimerkiksi tuotteen ympäristöjalanjäljen 
mallin mukaan;

Or. en

Tarkistus 512
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa teollisuuspolitiikan 
alueellisen ulottuvuuden merkitystä, 
koska alueiden väliset taloudelliset erot 
ovat pysyväisluonteisia ja saattavat jopa 
syventyä koronaviruskriisin vaikutusten 
myötä; alueiden taantumisen torjumiseksi 
alueellisten 
uudelleenkehittämissuunnitelmien on 
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kehitettävä kestäviä muutosstrategioita ja 
yhdistettävä talouden elpymisohjelmat 
aktiivisiin työmarkkinaohjelmiin; 
kehottaa komissiota tekemään tiivistä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
ennusteiden laatimiseksi työmarkkinoiden 
tulevista taitotarpeista;

Or. en

Tarkistus 513
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa tarvetta lisätä tutkimus-, 
kehitys- ja innovointimenoja keskeisenä 
tekijänä, jolla voidaan saavuttaa 
kaksoissiirtymät, parantaa strategista 
autonomiaa ja lisätä pitkän aikavälin 
kilpailukykyä; kehottaa jäsenvaltioita 
säilyttämään sitoumuksensa sijoittaa 3 
prosenttia BKT:stä tutkimukseen ja 
innovointiin; korostaa keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden merkitystä 
kriittisten teknologisten valmiuksien 
kehittämisessä kaikkialla EU:ssa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota vahvistamaan 
edelleen Euroopan vähähiilistä tuotantoa 
energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla 
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(esim. kemikaalit, teräs, sementti, muut 
kuin rautametallit) ja pyrkimään samalla 
toteuttamaan kiertotaloutta koskevaa 
toista toimintasuunnitelmaa, jotta tuetaan 
hiili-intensiivisemmiltä alueilta tulevan 
tuonnin korvaamista ja asetetaan 
kannustimia EU:n maailmanlaajuisten 
kauppakumppaneiden 
kunnianhimoisemmille ilmastotavoitteille;

Or. en

Tarkistus 515
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. uusi johdanto-osan kappale 
korostaa teollisuuspolitiikan alueellisen 
ulottuvuuden merkitystä; jo ennestään 
pysyväisluonteiset erot alueiden välillä 
saattavat tulla syvemmiksi 
koronaviruskriisin vuoksi; alueellisissa 
uudelleenkehittämissuunnitelmissa on 
määriteltävä muutosstrategiat 
yhdistämällä talouden elvytysohjelmat 
aktiivisiin työmarkkinaohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 516
Maria Spyraki, Tom Berendsen

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. katsoo, että asianmukaisen 
verkoston kehittäminen vedyn ja 
hiilidioksidin kuljetusta varten on 
keskeisessä asemassa 
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energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
hiilestä irtautumisen onnistumisessa; 
kehottaa komissiota arvioimaan 
perusteellisesti alan energiatarpeita 
tulevissa aloitteissaan, jotka koskevat 
alojen integrointia ja Euroopan laajuisia 
energiaverkkoja koskevan asetuksen 
tarkistamista;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
16 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 c. katsoo, että EU:n olisi edistettävä 
täysimääräisen kiertotalouden ja 
elinkaariajattelun mukaista 
lähestymistapaa teollisuuden hiilestä 
irtautumiseen, mukaan lukien tuotanto, 
käyttö ja elinkaaren päättyminen 
kierrätykseen saakka; kehottaa komissiota 
noudattamaan tällaista lähestymistapaa 
päätöksenteossa;

Or. en

Tarkistus 518
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota räätälöimään 17. korostaa tarvetta lisätä tutkimus-, 
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teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi;

kehitys- ja innovointimenoja keskeisenä 
tekijänä, jolla voidaan saavuttaa 
kaksoissiirtymät, parantaa strategista 
autonomiaa ja lisätä pitkän aikavälin 
kilpailukykyä; kehottaa jäsenvaltioita 
säilyttämään sitoumuksensa suunnata 3 
prosenttia BKT:stä tutkimukseen ja 
kehitykseen; korostaa keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden merkitystä 
kriittisten teknologisten valmiuksien 
kehittämisessä kaikkialla EU:ssa; 
muistuttaa komissiota siitä, että monia 
teknologioita, joita tarvitsemme hiilestä 
irtautumisen ja digitalisoinnin 
edistämiseksi, ei ole vielä kehitetty; 
kehottaa komissiota räätälöimään 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ja 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja teknologioiden 
ja tuotteiden tukemiseksi ja myös 
energiakäänteen edistämiseksi; katsoo, 
että tulevaan eurooppalaiseen 
teollisuuteen soveltuvan joustavan 
teollisuusstrategian olisi katettava koko 
toimitusketju, erityisesti kriittiset 
teknologiat ja materiaalit, joita tarvitaan 
energiasiirtymän toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 519
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
resurssi- ja energiatehokkuusperiaatetta 
koskevan teollisuusstrategiansa ja 
edistämään siten ympäristön kannalta 
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riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi;

kestävien läpimurtoteknologioiden 
laajentamiseksi ja kaupallistamiseksi 
unionissa tarjoamalla rahoitusvälineitä 
varhaisessa vaiheessa olevalle 
teknologialle ja kehittämällä varhaisia 
arvoketjuja ensimmäisten kaupallisen 
mittakaavan ja ilmastoneutraalien, 
kiertotalouden, päästöttömien ja 
uusiutuviin energialähteisiin 
pohjautuvien teknologioiden, prosessien ja 
tuotteiden tukemiseksi; korostaa tässä 
yhteydessä, että on tärkeää jakaa nämä 
taloudelliset resurssit tasapuolisesti eri 
maiden lisäksi myös niiden alueiden 
kesken, erityisesti alueiden, joiden 
teollistumisaste ja innovointiaste ovat 
alhaiset;

Or. en

Tarkistus 520
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi;

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi; muistuttaa 
komissiota siitä, että monia teknologioita, 
joita tarvitsemme hiilestä irtautumisen ja 
digitalisoinnin edistämiseksi, ei ole vielä 
kehitetty; kehottaa komissiota 
räätälöimään Euroopan horisontti -
puiteohjelman ja teollisuusstrategian 
läpimurtoteknologioiden kehittämiseen, 
laajentamiseen ja kaupallistamiseen 
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unionissa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi;

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa, jotta se voi 
kuroa umpeen innovoinnin ja 
markkinoiden käyttöönoton välisen 
kuilun tarjoamalla riskirahoitusta 
varhaisessa vaiheessa olevalle 
teknologialle ja demonstrointihankkeille 
ja kehittämällä varhaisia arvoketjuja 
ensimmäisten kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi; kannustaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään 
one stop shop -jäsenpalvelupisteitä, joista 
saa virtaviivaista tietoa 
läpimurtoteknologioiden teollisten 
demonstrointihankkeiden 
rahoitusmahdollisuuksista;

Or. en

Tarkistus 522
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Lina 
Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota räätälöimään 17. kehottaa komissiota räätälöimään 
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teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi;

teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi; katsoo, että 
Euroopan teollisuusstrategian olisi 
tarjottava puitteet ja tavoitteet, joiden 
avulla voidaan siirtyä kohti vihreää ja 
digitaalista taloutta, johon teollisuus voi 
luottaa investointejaan suunnitellessaan;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi;

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi; katsoo, että 
riskirahoituksen avulla olisi myös tuettava 
EU:n investointeja uusiutuvan energian 
hankkeisiin, joissa EU:n valmistamia 
laitteita otetaan käyttöön kolmansissa 
maissa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi;

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi sekä tukemalla 
tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä 
erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa 
tarvitaan tässä suhteessa joitakin 
parannuksia;

Or. en

Tarkistus 525
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi;

17. kehottaa komissiota keskittämään 
teollisuusstrategiansa ensisijaisesti 
energia- ja resurssitehokkuuteen ja 
edistämään ympäristön kannalta 
kestävien läpimurtoteknologioiden 
laajentamiseksi ja kaupallistamiseksi 
unionissa tarjoamalla riskirahoitusta 
varhaisessa vaiheessa olevalle 
teknologialle ja kehittämällä varhaisia 
arvoketjuja ensimmäisten kaupallisen 
mittakaavan päästöttömien ja 
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kiertotalouden teknologioiden, tuotteiden 
ja palvelujen tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 526
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi;

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien ja uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvien 
teknologioiden ja tuotteiden tukemiseksi 
erityisesti uuden strategisen 
investointivälineen avulla;

Or. en

Tarkistus 527
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
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ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi;

ilmastoneutraalien teknologioiden, 
tuotteiden ja digitaalisten palvelujen 
tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 528
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi;

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi 
unionissa tarjoamalla korkealaatuisia 
julkisia tutkimus- ja kehittämistoimia 
lääketieteellisten ja ilmastoneutraalien 
teknologioiden ja tuotteiden tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 529
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien ja uudistuviin 
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tuotteiden tukemiseksi; energialähteisiin perustuvien 
teknologioiden ja tuotteiden tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 530
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi;

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
rahoitusvälineitä varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien ja uudistuviin 
energialähteisiin perustuvien 
teknologioiden ja tuotteiden tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 531
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
olevalle teknologialle ja kehittämällä 
varhaisia arvoketjuja ensimmäisten 
kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi;

17. kehottaa komissiota räätälöimään 
teollisuusstrategiansa 
läpimurtoteknologioiden laajentamiseksi ja 
kaupallistamiseksi unionissa tarjoamalla 
niille riskirahoitusta varhaisessa vaiheessa 
ja kehittämällä varhaisia arvoketjuja 
ensimmäisten kaupallisen mittakaavan ja 
ilmastoneutraalien teknologioiden ja 
tuotteiden tukemiseksi;
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Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. korostaa, että Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä voidaan tukea 
vain tehokkaalla infrastruktuuriverkolla; 
kehottaa luomaan pitkän aikavälin 
investointipolitiikan infrastruktuurin 
varustamista ja kunnostamista varten ja 
vähentämään hallinnollisia esteitä, jotka 
haittaavat Euroopan laajuisten verkkojen 
kehitystä; kehottaa lisäämään Verkkojen 
Eurooppa -välineelle myönnettävää 
rahoitusta, jotta voidaan lisätä 
investointeja sähköinfrastruktuureihin, 
yhteenliitäntöihin, digitalisointiin ja 
älykkäisiin verkkoihin; korostaa tarvetta 
nopeuttaa yhteistä etua koskevia vihreitä 
hankkeita ja tarkistaa Euroopan laajuisia 
energiaverkkoja koskevaa asetusta 
mahdollisimman pian; katsoo, että 
erityisesti Euroopan laajuisen 
energiaverkon odotetussa tarkistuksessa 
komission olisi tunnustettava investoinnit 
rakennusten peruskorjauksiin, myös 
julkisiin rakennuksiin, yhteistä etua 
koskeviksi hankkeiksi;

Or. en

Tarkistus 533
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
yhdenmukaistetun EU:n laajuisen 
lähestymistavan, jonka avulla jäsenvaltiot 
voivat kannustaa ja tukea investointeja 
päästöttömiin tuotantoprosesseihin, ja 
jonka avulla teknologiakohtaista 
rahoitusta, joka on eri alojen teollisten 
toimijoiden käytettävissä, myönnetään 
avoimesti ja läpinäkyvästi, jotta voidaan 
käynnistää investointeja tilanteissa, joissa 
odotettavissa olevat takaisinmaksuajat 
ylittävät teollisuuden vaatimukset ja 
investointeja ei voida periä takaisin 
markkinoilta tai siirtää eteenpäin 
arvoketjussa; korostaa, että tällaiset 
välineet eivät saa vaikuttaa valtiontukeen, 
ja niiden edellytyksenä on, että yritykset 
hyväksyvät uskottavan 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissuunnitelman tavoitteeksi 
nettopäästöttömyyden;

Or. en

Tarkistus 534
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota elvyttämään ja 
uudistamaan Small Business Act -
aloitteen periaatteet aloitteilla, joilla 
tuetaan erityisesti mikroyrityksiä ja pk-
yrityksiä, jotka muodostavat yli 
99 prosenttia EU:n tuotantotaloudesta; 
katsoo, että pk-yrityksille tarkoitetuissa 
”yhden koon” aloitteissa ei sovelleta 
mikro- ja pk-yrityksiin sopivaa 
lähestymistapaa ja että useiden 
toimenpiteiden laajentaminen markkina-
arvoltaan keskisuuriin yrityksiin on 
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korostanut tätä puutetta entisestään; 
katsoo, että mikro- ja pk-yrityksille 
annettavaan tukeen on kuuluttava myös 
tuki asteittaiselle innovoinnille, joka on 
kyseisenlaiset yritykset usein toteuttavat;

Or. it

Tarkistus 535
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota elvyttämään 
uudistamalla pk-yrityksiä tukevan 
aloitteen hengessä aloitteita, joilla 
pyritään erityisesti tukemaan 
mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä, jotka 
vastaavat yli 99 prosentista Euroopan 
tuotantokapasiteetista; on huolissaan 
siitä, että ”yksi koko sopii kaikille” -
aloitteet pk-yrityksille eivät suosi 
mikroyrityksiä tai pk-yrityksiä, kun taas 
monien tällaisten toimenpiteiden 
laajentaminen markkina-arvoltaan 
keskisuuriin yrityksiin on korostanut 
entisestään tätä kuilua; korostaa, että 
mikroyrityksille ja pk-yrityksille 
annettavan tuen on myös edistettävä 
vaiheittain etenevää innovointia;

Or. en

Tarkistus 536
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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17 a. kehottaa komissiota hakemaan ja 
uudistamaan pieniä yrityksiä koskevan 
aloitteen hengessä aloitteita, joilla 
pyritään tukemaan erityisesti mikro- ja 
pienyrityksiä, koska ”yksi koko sopii 
kaikille” -toimenpiteet eivät usein takaa 
mikroyrityksille ja pk-yrityksille 
asianmukaista lähestymistapaa; katsoo, 
että tilapäisiä tukitoimenpiteitä on 
kohdistettava pk-yrityksiin, ja niissä on 
vältettävä byrokraattisia esteitä ja 
varmistettava, että tarvittava likviditeetti 
tavoittaa yritykset tehokkailla ja helposti 
saatavilla olevilla välineillä, joille on 
ominaista nopeat, ketterät ja pk-yrityksille 
suotuisat menettelyt;

Or. en

Tarkistus 537
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. pyytää komissiota tutkimaan hiilen 
hinnanerosopimuksia, jotka tehtäisiin 
tarjouskilpailumenettelyn jälkeen ja joilla 
taattaisiin yritysten uusien prosessien ja 
teknologioiden investoinneista 
aiheutuvien nykyisten hiilidioksidin 
hintojen ja todellisten hiilidioksidin 
välttämiskustannusten välisen erotuksen 
korvaaminen; pyytää komissiota 
määrittelemään teknologian vertailuarvot, 
jotka hankkeiden tulee saavuttaa, jotta 
niitä pidetään yhteensopivina 
kasvihuonekaasujen nettopäästöttömyyttä 
koskevan tavoitteen kanssa; katsoo, että 
hiilen hinnanerosopimusten aiheuttamat 
kustannukset voitaisiin rahoittaa 
uudelleen ilmastomaksulla, joka lisätään 
sekä kotimaisiin että tuontituotteisiin 
sovellettaviin tuotteisiin, jotta voidaan 
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varmistaa kustannusten 
oikeudenmukainen jakautuminen ja että 
kasvihuonekaasuttomaan teknologiaan 
tehtävät investoinnit kannattavat 
välittömästi ja välttää lyhyen aikavälin 
kilpailuhaitat verrattuna maihin, joissa ei 
ole vastaavaa hiilidioksidin hinnoittelua;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. korostaa tarvetta tukea akkujen 
tuotantoa ja metallin kierrätystä 
Euroopassa; korostaa, että on 
varmistettava, että teollisuusstrategia 
mukautetaan komission tulevaan akkuja 
koskevaan aloitteeseen;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä 
digitalisoida unionin teollisuus, myös 
perinteinen teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 

18. katsoo, että unionin tarvitsee 
innovatiivisen teollisuusstrategian, jolla 
nopeutetaan teollisuutemme ja pk-
yritystemme, myös perinteisen 
teollisuuden, digitalisointia, parannetaan 
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liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

EU:n teollista kapasiteettia kriittisissä 
digitaalisissa infrastruktuureissa ja 
vahvistetaan digitaalisia ja data-alan 
sisämarkkinoita; katsoo, että unionin on 
tuettava yrityksiä niiden osaamisen 
automatisoinnissa ja digitalisoinnissa 
sekä koulutuksessa ja investoinneissa 
yritysten digitaalisiin laitteisiin (laitteisto 
ja ohjelmisto); korostaa Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelman merkitystä pk-
yritysten digitaalisten valmiuksien 
parantamisessa ja mahdollistavan ja 
kehittyvän teknologian käyttöönoton 
nopeuttamisessa teollisuudessa; 
kannustaa perustamaan digitaalisia 
innovointikeskittymiä kaikkialla EU:ssa; 
kehottaa komissiota investoimaan muun 
muassa datatalouteen, tekoälyyn, 
älykkääseen tuotantoon, liikkuvuuteen, 
superlaskentaan, pilvipalveluihin, 
kvanttiteknologiaan, häiriönsietokykyisiin 
ja turvallisiin erittäin nopeisiin 5G- ja 6G-
verkkoihin, lohkoketjuihin, robotiikkaan, 
akkuihin ja satelliitti-internetiin; kehottaa 
tämän vuoksi tässä yhteydessä 
jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan 
5G-kyberturvallisuutta koskevassa 
politiikassa suositeltujen asiaankuuluvien 
keskeisten toimenpiteiden oikea-aikaisen 
täytäntöönpanon ja erityisesti 
soveltamaan tarvittaessa EU:n 
koordinoimissa riskinarvioinneissa 
kriittisiksi ja arkaluonteisiksi 
määriteltyjen keskeisten välineiden 
toimittajia koskevia asianmukaisia 
rajoituksia ja arvioimaan, miten tehokkaita 
ovat yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa ja kehottaa keskittymään 
enemmän tutkimukseen ja innovointiin ja 
yhdistämään sen tiiviimmin Horisontti 
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Eurooppa -puiteohjelmaan ja 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan;

Or. en

Tarkistus 540
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus, vauhdittamalla digitaalisten 
ratkaisujen leviämistä; korostaa tässä 
yhteydessä kulttuurialan ja luovien alojen 
ratkaisevaa roolia; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
esineiden internetiin, kvanttilaskentaan, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin yhteyksiin ja 
5G-verkkoihin; korostaa, että teollisilla 
välineillä on oltava ratkaiseva asema 
Euroopan horisontti -ohjelmassa ja 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa, 
mukaan lukien julkiset ja yksityiset 
kumppanuudet koskien terveys-, digitaali-
, energia- ja liikennealoja, mikä auttaa 
hyödyntämään julkisia ja yksityisiä 
investointeja; katsoo siksi, että Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman määrärahojen 
lisääminen on ratkaisevan tärkeää ja että 
Euroopan innovaationeuvosto (EIC) ja 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti (EIT) tarjoavat 
ratkaisevaa tukea, erityisesti pk-yritysten 
ja start up -yritysten kannalta rahoituksen 
saamisessa ja sen laajentamisessa; 
korostaa Euroopan aluekehitysrahaston 
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(EAKR) ja koheesiorahaston tarvetta 
keskittyä voimakkaammin tutkimukseen 
ja innovointiin ja olla tiiviimmin 
yhdistetty Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmaan sekä merkitystä 
työpaikkojen luomisen, yritysten 
kilpailukyvyn, talouskasvun ja kestävän 
kehityksen tukemisessa; muistuttaa 
parlamentin vaatimuksesta myöntää 120 
miljardia euroa Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmalle, jotta ohjelma voi käsitellä 
kaikkia sille määriteltyjä painopisteitä;

Or. en

Tarkistus 541
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

18. korostaa, että digitaaliteknologiat 
ovat ratkaisevia tekijöitä uuden vihreän 
kehityksen ohjelman kestävyystavoitteiden 
saavuttamisessa, mutta että ne aiheuttavat 
myös sekä ihmisille että ympäristölle 
riskejä, joita ei ole vielä täysin tutkittu; 
pitää välttämättömänä, että unionin 
teollisuus, myös perinteinen teollisuus 
digitalisoidaan niin, että se tukee 
siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen 
eikä haittaa sitä; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että EU:n teollisuuden 
digitaalinen siirtymä palvelee EU:n 
energia- ja ilmastotavoitteita, ja 
suunnittelemaan rahoitusinvestointeja 
sen mukaisesti; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota investoimaan muun muassa 
datatalouteen, tekoälyyn, älykkääseen 
tuotantoon, sähköiseen liikkuvuuteen sekä 
häiriönsietokykyisiin ja turvallisiin erittäin 
nopeisiin verkkoihin; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota arvioimaan, miten 
tehokkaita ovat yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
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täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 542
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tämän vuoksi tässä yhteydessä 
jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan 
5G-kyberturvallisuutta koskevassa 
politiikassa suositeltujen asiaankuuluvien 
keskeisten toimenpiteiden oikea-aikaisen 
täytäntöönpanon ja erityisesti 
soveltamaan tarvittaessa EU:n 
koordinoimissa riskinarvioinneissa 
kriittisiksi ja arkaluonteisiksi 
määriteltyjen keskeisten välineiden 
toimittajia koskevia asianmukaisia 
rajoituksia ja arvioimaan, miten tehokkaita 
ovat yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Digitaalinen Eurooppa - Ohjelma 
merkitystä pk-yritysten digitaalisten 
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valmiuksien parantamisessa ja 
mahdollistavan ja kehittyvän teknologian 
ja uusien käytäntöjen käyttöönoton 
nopeuttamisessa teollisuudessa; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 543
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tämän vuoksi tässä yhteydessä 
jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan 
5G-kyberturvallisuutta koskevassa 
politiikassa suositeltujen asiaankuuluvien 
keskeisten toimenpiteiden oikea-aikaisen 
täytäntöönpanon ja erityisesti 
soveltamaan tarvittaessa EU:n 
koordinoimissa riskinarvioinneissa 
kriittisiksi ja arkaluonteisiksi 
määriteltyjen keskeisten välineiden 
toimittajia koskevia asianmukaisia 
rajoituksia ja arvioimaan, miten tehokkaita 
ovat yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
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luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin ja 
kiinnittämään erityistä huomiota naisten 
osallistumisen edistämiseen, koska näillä 
aloilla naiset ovat edelleen 
aliedustettuina; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota arvioimaan, miten tehokkaita 
ovat yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot), 
merkitystä työpaikkojen luomisen, 
yritysten kilpailukyvyn, talouskasvun ja 
kestävän kehityksen tukemisessa sekä 
eurooppalaisten työntekijöiden osaamisen 
parantamisessa ja pienten ja keskisuurten 
yritysten valmiuksien parantamisessa, 
jotta ne pystyvät selviytymään 
kaksoissiirtymästä niin, että kukaan ei jää 
jälkeen;

Or. en
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Tarkistus 545
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; katsoo, että digitalisoinnin 
myötä teollisuus voi käyttää 5G-
teknologiaa ja etenkin varata 
kaistanleveyttä käyttöönsä; kehottaa 
komissiota investoimaan muun muassa 
datatalouteen, tekoälyyn, älykkääseen 
tuotantoon, liikkuvuuteen sekä 
häiriönsietokykyisiin ja turvallisiin erittäin 
nopeisiin verkkoihin; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota arvioimaan, miten 
tehokkaita ovat yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
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teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

teollisuus ja pk-yritykset; kehottaa 
komissiota investoimaan muun muassa 
datatalouteen, tekoälyyn, luovuuteen, 
älykkääseen tuotantoon, älykkäisiin 
verkkoihin, liikkuvuuteen sekä 
häiriönsietokykyisiin ja turvallisiin erittäin 
nopeisiin verkkoihin; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota arvioimaan, miten 
tehokkaita ovat yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun, kestävän kehityksen 
tukemisessa sekä koulutusjärjestelmän 
nykyaikaistamisessa ja parantamisessa;

Or. en

Tarkistus 547
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; korostaa tässä yhteydessä 
kulttuurialan ja luovien alojen 
ratkaisevaa roolia ja kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
sähköiseen liikkuvuuteen sekä 
häiriönsietokykyisiin ja turvallisiin erittäin 
nopeisiin verkkoihin; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota arvioimaan, miten 
tehokkaita ovat yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
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koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 548
Marc Botenga, Sira Rego
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; katsoo, että tämä tulee tehdä 
työsuhdeturvan huomioon ottavilla 
politiikoilla; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä laadukkaiden 
työpaikkojen luomisen, koulutuksen, 
palkkojen, yritysten kehittämisen, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 549
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Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen, ohjelmointiin, 
ohjelmistoteknologiaan sekä 
häiriönsietokykyisiin ja turvallisiin erittäin 
nopeisiin verkkoihin; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota arvioimaan, miten 
tehokkaita ovat yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 550
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen, tehokkaisiin hyvinvointi- ja 
terveydenhuoltojärjestelmiin sekä 
häiriönsietokykyisiin ja turvallisiin erittäin 
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arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

nopeisiin verkkoihin; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota arvioimaan, miten 
tehokkaita ovat yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 551
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

18. pitää ensisijaisena digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota antamaan 
tukea muun muassa datatalouteen, 
ihmiskeskeiseen tekoälyyn, älykkääseen 
tuotantoon, liikkuvuuteen ja erittäin 
nopeisiin verkkoihin, jotka ovat 
häiriönsietokykyisiä ja turvallisia; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
taloudellisen kestävän kehityksen ja 
vaurauden tukemisessa;
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Or. en

Tarkistus 552
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä laadukkaiden 
työpaikkojen luomisen, koulutuksen, 
palkkojen, yritysten kehittämisen, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 553
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
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teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, liikkuvuuteen sekä 
häiriönsietokykyisiin ja turvallisiin erittäin 
nopeisiin verkkoihin; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota arvioimaan, miten 
tehokkaita ovat yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

Or. fr

Tarkistus 554
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, kyberturvallisuuteen, 
älykkääseen tuotantoon, liikkuvuuteen sekä 
häiriönsietokykyisiin ja turvallisiin erittäin 
nopeisiin verkkoihin; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota arvioimaan, miten 
tehokkaita ovat yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
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talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 555
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin ja 
turvallisiin erittäin nopeisiin verkkoihin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan, miten tehokkaita ovat 
yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

18. pitää välttämättömänä digitalisoida 
unionin teollisuus, myös perinteinen 
teollisuus; kehottaa komissiota 
investoimaan muun muassa datatalouteen, 
tekoälyyn, älykkääseen tuotantoon, 
liikkuvuuteen sekä häiriönsietokykyisiin, 
kohtuuhintaisiin ja turvallisiin erittäin 
nopeisiin verkkoihin; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota arvioimaan, miten 
tehokkaita ovat yhteisrahoitetut kansalliset 
verohyvitysjärjestelmät, joilla voitaisiin 
täydentää tai korvata perinteisiä 
”pyynnöstä maksettavia” avustuksia / 
tarjouskilpailuun perustuvaa tukea, 
erityisesti pk-yritysten kannalta; korostaa 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
koheesiorahaston merkitystä työpaikkojen 
luomisen, yritysten kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja kestävän kehityksen 
tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että EU:n teollisuuden 
kilpailukyky perustuu täysin toimiviin 
tuotteiden ja palvelujen sisämarkkinoihin; 
korostaa, että komission on pohdittava, 
miten sisämarkkinoita syvennetään osana 
tarkistettuja painopisteitä ja puututtava 
nykyisiin sääntelyyn liittyviin ja muihin 
kuin sääntelyyn liittyviin 
sisämarkkinoiden esteisiin, jotka johtuvat 
rajoittavista ja monimutkaisista 
kansallisista säännöistä, rajallisista 
hallinnollisista valmiuksista, EU:n 
sääntöjen puutteellisesta saattamisesta 
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä 
niiden riittämättömästä 
täytäntöönpanosta; korostaa 
sisämarkkinoiden joustavamman ja 
avoimemman hallinnon luomisen 
merkitystä tehokkaammilla 
vertaisarvioinneilla esteiden ja sääntöjen 
noudattamatta jättämisen tunnistamiseksi 
ja korjaamiseksi ja paremmilla seuranta- 
ja suorituksenarviointivälineillä, kuten 
sisämarkkinoiden tulostaululla, jotta 
voidaan ottaa paremmin huomioon 
markkinoiden todellisuus ja vahvistaa 
SOLVIT-verkostoa;

Or. en

Tarkistus 557
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa digitaalialan keskeistä 
roolia teollisuuden muutoksen 
edistämisessä sekä puhtaan teknologian 
ratkaisujen lähteenä että 
teollisuusprosessien optimoinnissa ja 
niiden ympäristövaikutusten 
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minimoinnissa; ottaa huomioon tieto- ja 
viestintätekniikkaan liittyvän suuren 
energian ja resurssien kulutuksen ja 
pyytää komissiota arvioimaan 
digitaalisten ratkaisujen laajamittaisen 
kehittämisen mahdollisia 
ympäristövaikutuksia ja asettamaan 
energiatehokkuutta ja kiertotaloutta 
koskevat vaatimukset 
digitaaliteknologioiden ja datakeskusten 
kehittämisen keskiöön; pyytää komissiota 
ehdottamaan konkreettisia keinoja 
digitaalisiin ratkaisuihin, jotta voidaan 
edistää ekologista siirtymää, ja ottamaan 
käyttöön menetelmä 
digitaaliteknologioiden kasvavien 
ympäristövaikutusten seuraamiseksi ja 
määrittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. pitää valitettavana, että suurten ja 
pienten/keskisuurten yritysten välillä on 
yhä merkittävä kuilu, joka liittyy 
digitaaliteknologian integroimiseen 
liiketoimintaan, ja korostaa, että tämän 
kuilun kaventaminen parantaisi 
sisämarkkinoiden toimintaa ja hyödyttäisi 
Euroopan teollisuuden yleistä 
kilpailukykyä; kehottaa komissiota 
arvioimaan ja parantamaan 
eurooppalaisten digitaali-
innovaatiokeskittymien saatavuutta, sillä 
ne voivat paikallisten talousekosysteemien 
tuntemuksensa vuoksi olla tehokas tapa 
auttaa pk-yrityksiä digitalisoimaan;
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Or. en

Tarkistus 559
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että tarvitaan tekoälyä, 
robotiikkaa ja niihin liittyviä teknologioita 
koskeva eurooppalainen oikeudellinen 
kehys, jossa käsitellään eettisiä 
periaatteita ja perusoikeuksia niiden 
kehittämisessä, käyttöönotossa ja käytössä 
sekä turvallisuus- ja vastuukysymyksiä; 
korostaa, että Euroopan teollisuuden 
innovointi ja kilpailukyky edellyttävät 
horisontaalista kehystä, joka vastaa 
unionin arvoja ja periaatteita, jotta 
kansalaisille ja yrityksille – myös 
Euroopan ulkopuolella sijaitseville – 
voidaan tarjota konkreettista ohjausta ja 
oikeusvarmuutta;

Or. en

Tarkistus 560
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelman on tärkeää tarjota 
työntekijöille olennaisia digitaalisia 
taitoja Euroopan teollista tulevaisuutta 
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varten; kehottaa komissiota perustamaan 
asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on 
ennakoida tulevia teollisen osaamisen 
puutteita ja vajetta tekoälyn ja 
massadatan valmiuksien avulla;

Or. en

Tarkistus 561
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. muistuttaa komissiota ottamaan 
huomioon erilaiset teolliset ekosysteemit, 
jotta voidaan soveltaa räätälöityä 
lähestymistapaa teollisuusstrategian 
mukaisten ohjelmien suunnittelussa 
ottaen huomioon vähemmän 
teknologisten alueiden tarpeet;

Or. en

Tarkistus 562
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että 
verovähennysjärjestelmien käytön 
kannustimien lisäksi olisi toteutettava 
tehokkaita toimia, joilla voidaan torjua 
Euroopan sisämarkkinoita vääristävää 
verotuksellista polkumyyntiä;

Or. it
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Tarkistus 563
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kannustimen käyttää 
verohyvitysjärjestelmiä yhteyteen tulee 
liittää kohdennettuja toimenpiteitä, joilla 
pyritään poistamaan verojen polkumyynti, 
joka aiheuttaa vääristymiä 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 564
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. muistuttaa, että kaikkien 
kansallisten verohyvitysjärjestelmien 
rinnalla tulisi olla vahva eurooppalainen 
aloite verojen polkumyynnin torjumiseksi 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 565
Gianna Gancia

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että mikroyritysten 
erityisen luonteen vuoksi on tarkasteltava 
ad hoc -välineitä digitalisaatioon liittyvien 
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tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. it

Tarkistus 566
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. korostaa, että Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman tutkimus- ja 
innovointihankkeet ovat kriittisiä 
investointeja, joilla pyritään 
saavuttamaan ilmastoneutraalius vuoteen 
2050 mennessä, ja korostaa teollisten 
synergioiden ja yksityisten ja julkisten 
kumppanuuksien ratkaisevaa roolia, jotta 
voidaan nopeuttaa ja tehostaa 
innovatiivisten hankkeiden toteuttamista 
ja teknisten demonstrointien esittelyä 
keskeisillä aloilla, kuten ilmailun, 
energian varastoinnin ja vedyn alalla;

Or. en

Tarkistus 567
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan tarvittavat 
investoinnit infrastruktuuriin, jotta 
taataan laaja saatavuus kaikilla 
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Euroopan alueilla, erityisesti 
maaseutualueilla ja SEUT-sopimuksen 
174 artiklan soveltamisalaan kuuluvilla 
alueilla;

Or. en

Tarkistus 568
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. korostaa alueiden mahdollista 
roolia Euroopan teollisuuden tavoitteiden 
saavuttamisessa; katsoo, että kestävää ja 
digitaalista muutosta koskevaa alueiden 
välistä yhteistyötä, kuten älykkään 
erikoistumisen strategioissa, on 
vahvistettava alueellisten ekosysteemien 
edistämiseksi; pyytää siksi komissiota 
tukemaan sellaisten välineiden 
kehittämistä, jotka voivat tarjota selkeän 
etenemissuunnitelman alueille 
tarjoamalla räätälöidyn lähestymistavan 
teollisuuden johtoaseman turvaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 569
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
18 d kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 d. korostaa tarvetta kuroa umpeen 
digitaalista kuilua yritysten ja 
teollisuudenalojen välillä, koska 
edelläkävijöiden ja vähävaraisten 
yritysten välinen kuilu tekee 
innovaatioiden leviämisestä taloudessa 
epätasaista; kannustaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita luomaan yrityksille, 
erityisesti pk-yrityksille, mahdollisuuksia 
ottaa paremmin käyttöön innovatiivisia 
teknologioita;

Or. en

Tarkistus 570
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
18 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 e. korostaa, että digitalisaatioon 
tehtävien investointien takaamisen lisäksi 
muut toimenpiteet, kuten eurooppalaisen 
sähköisen viestinnän säännöstön 
asianmukainen täytäntöönpano ja 
kustannusten vähentämisestä annetun 
direktiivin tarkistaminen, auttavat EU:ta 
hyödyntämään täysimääräisesti 
digitalisaation kasvupotentiaalia; 
korostaa, että esineiden internetillä on 
suuret mahdollisuudet auttaa Euroopan 
teollisuutta toipumaan kriisistä ja että 
komission on varmistettava, ettei 
esineiden internetiä hyödyntävien 
laitteiden vapaalle liikkuvuudelle 
kaikkialla EU:ssa ole esteitä;

Or. en
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Tarkistus 571
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

19. suhtautuu myönteisesti komission 
kantaan teollisten tietojen käytöstä; 
toistaa, että tiedoilla on keskeinen asema 
Euroopan teollisuuden muutoksessa; 
korostaa älykkään tuotannon kasvun, 
digitalisaation ja eurooppalaisten 
teollisuudenalojen strategisen 
autonomian merkitystä; kehottaa 
komissiota toteuttamaan yhtenäiset 
eurooppalaiset digitaaliset ja datamarkkinat 
ja takaamaan ja edistämään tietojen 
saatavuutta ja liikkuvuutta EU:ssa sekä 
eri alojen, teollisuusalojen ja julkisten 
laitosten välillä, edistämään investointeja 
seuraavan sukupolven standardeihin, 
välineisiin ja infrastruktuureihin, jotta 
voidaan tallentaa ja käsitellä dataa ja 
yhdistää eurooppalaista dataa keskeisillä 
aloilla EU:n laajuisten yhteisten ja 
yhteentoimivien datatilojen avulla, ja 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
erityistä huomiota ja harkintaa 
hankkeisiin, joiden tavoitteena tiedon 
kuratointi ja merkitseminen, 
datamuotojen standardisointi sekä 
tietoturva; kehottaa komissiota myös 
kehittämään ja käsittelemään Euroopan 
maaperää koskevia tietoja, erityisesti 
julkisilta elimiltä saatuja tietoja, luomaan 
paremmat digitaaliset verotusjärjestelmät, 
jossa voittoja verotetaan siellä, missä 
yrityksillä on merkittävä vuorovaikutus 
käyttäjien kanssa, OECD:n mahdollisen 
sopimuksen mukaisesti, jotta voidaan 
lieventää kauppasodan riskiä, ja 
kehittämään edelleen esimerkiksi 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta, muun muassa 
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tarkistamalla verkko- ja 
tietoturvadirektiiviä ja perustamalla 
kyberturvallisuuden 
osaamiskeskusverkoston ja varmistamalla 
yrityssuhteiden oikeudenmukaisen 
foorumin, jossa eurooppalaiset yritykset ja 
erityisesti pk-yritykset voivat käyttää 
alustoilta saatua dataa tehokkaasti; 
kannustaa komissiota hyödyntämään 
täysimääräisesti ENISA:n valmiuksia 
tukea kansallisten kyberturvallisuuden 
riskinarviointien toteuttamista; korostaa 
EU:n avaruuspolitiikan merkitystä 
erityisesti Euroopan teollisen 
avaruuskyvyn parantamisessa ja 
synergioiden potentiaalin 
hyödyntämisessä muiden keskeisten 
alojen ja politiikkojen kanssa, erityisesti 
huipputeknologian kehittämisessä ja 
teollisuuden muutoksessa;

Or. en

Tarkistus 572
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille 
Weiss

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 

19. suhtautuu myönteisesti komission 
kantaan teollisten tietojen käytöstä; 
toistaa, että tiedoilla on keskeinen asema 
Euroopan teollisuuden muutoksessa; 
korostaa älykkään tuotannon kasvun, 
digitalisaation ja eurooppalaisten 
teollisuudenalojen strategisen 
autonomian merkitystä; kehottaa 
komissiota toteuttamaan yhtenäiset 
eurooppalaiset digitaaliset ja datamarkkinat 
ja takaamaan ja edistämään tietojen 
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kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

saatavuutta ja liikkuvuutta EU:ssa sekä 
eri alojen, teollisuusalojen ja julkisten 
laitosten välillä, edistämään investointeja 
seuraavan sukupolven standardeihin, 
välineisiin ja infrastruktuureihin, jotta 
voidaan tallentaa ja käsitellä dataa ja 
yhdistää eurooppalaista dataa keskeisillä 
aloilla EU:n laajuisten yhteisten ja 
yhteentoimivien datatilojen avulla, ja 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
erityistä huomiota ja harkintaa 
hankkeisiin, joiden tavoitteena tiedon 
kuratointi ja merkitseminen, 
datamuotojen standardisointi sekä 
tietoturva; kehottaa komissiota myös 
kehittämään ja käsittelemään Euroopan 
maaperää koskevia tietoja, erityisesti 
julkisilta elimiltä saatuja tietoja, luomaan 
paremmat digitaaliset verotusjärjestelmät, 
jossa voittoja verotetaan siellä, missä 
yrityksillä on merkittävä vuorovaikutus 
käyttäjien kanssa, OECD:n mahdollisen 
sopimuksen mukaisesti, jotta voidaan 
lieventää kauppasodan riskiä, ja 
kehittämään edelleen esimerkiksi 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta, muun muassa 
tarkistamalla verkko- ja 
tietoturvadirektiiviä ja perustamalla 
kyberturvallisuuden 
osaamiskeskusverkoston ja varmistamalla 
yrityssuhteiden oikeudenmukaisen 
foorumin, jossa eurooppalaiset yritykset ja 
erityisesti pk-yritykset voivat käyttää 
alustoilta saatua dataa tehokkaasti; 
kannustaa komissiota hyödyntämään 
täysimääräisesti ENISA:n valmiuksia 
tukea kansallisten kyberturvallisuuden 
riskinarviointien toteuttamista; korostaa 
EU:n avaruuspolitiikan merkitystä 
erityisesti Euroopan teollisen 
avaruuskyvyn parantamisessa ja 
synergioiden potentiaalin 
hyödyntämisessä muiden keskeisten 
alojen ja politiikkojen kanssa, erityisesti 
huipputeknologian kehittämisessä ja 
teollisuuden muutoksessa;
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Or. en

Tarkistus 573
Salvatore De Meo

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

19. suhtautuu myönteisesti komission 
kantaan teollisten tietojen käytöstä; 
toistaa, että tiedoilla on keskeinen asema 
Euroopan teollisuuden muutoksessa; 
korostaa älykkään tuotannon kasvun, 
digitalisaation ja eurooppalaisten 
teollisuudenalojen strategisen 
autonomian merkitystä; kehottaa 
komissiota toteuttamaan yhtenäiset 
eurooppalaiset digitaaliset ja datamarkkinat 
ja takaamaan ja edistämään tietojen 
saatavuutta ja liikkuvuutta EU:ssa sekä 
eri alojen, teollisuusalojen ja julkisten 
laitosten välillä, edistämään investointeja 
seuraavan sukupolven standardeihin, 
välineisiin ja infrastruktuureihin, jotta 
voidaan tallentaa ja käsitellä dataa ja 
yhdistää eurooppalaista dataa keskeisillä 
aloilla EU:n laajuisten yhteisten ja 
yhteentoimivien datatilojen avulla, ja 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
erityistä huomiota ja harkintaa 
hankkeisiin, joiden tavoitteena tiedon 
kuratointi ja merkitseminen, 
datamuotojen standardisointi sekä 
tietoturva; kehottaa komissiota myös 
kehittämään ja käsittelemään Euroopan 
maaperää koskevia tietoja, erityisesti 
julkisilta elimiltä saatuja tietoja, luomaan 
paremmat digitaaliset verotusjärjestelmät, 
jossa voittoja verotetaan siellä, missä 
yrityksillä on merkittävä vuorovaikutus 
käyttäjien kanssa, OECD:n mahdollisen 
sopimuksen mukaisesti, jotta voidaan 
lieventää kauppasodan riskiä, ja 
kehittämään edelleen esimerkiksi 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
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standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta, muun muassa 
tarkistamalla verkko- ja 
tietoturvadirektiiviä ja perustamalla 
kyberturvallisuuden 
osaamiskeskusverkoston ja varmistamalla 
yrityssuhteiden oikeudenmukaisen 
foorumin, jossa eurooppalaiset yritykset ja 
erityisesti pk-yritykset voivat käyttää 
alustoilta saatua dataa tehokkaasti; 
kannustaa komissiota hyödyntämään 
täysimääräisesti ENISA:n valmiuksia 
tukea kansallisten kyberturvallisuuden 
riskinarviointien toteuttamista; korostaa 
EU:n avaruuspolitiikan merkitystä 
erityisesti Euroopan teollisen 
avaruuskapasiteetin parantamisessa ja 
synergioiden potentiaalin 
hyödyntämisessä muiden keskeisten 
alojen ja politiikkojen kanssa, erityisesti 
huipputeknologian kehittämisessä ja 
teollisuuden muutoksessa;

Or. en

Tarkistus 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 
Groothuis, Andrus Ansip

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään turvallista 
tiedonvaihtoa yritysten kesken ja julkisten 
laitosten välillä, kehittämään ja 
käsittelemään Euroopan maaperää 
koskevia tietoja, erityisesti julkisilta 
elimiltä saatuja tietoja, luomaan paremman 
digitaalisen verotusjärjestelmän, jossa 
voittoja verotetaan siellä, missä yrityksillä 
on merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
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kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta ja murroksellisia 
teknologioita koskevia eurooppalaisia 
standardeja ja sertifikaatteja erityisesti 
kriittisen infrastruktuurin osalta; katsoo, 
että tämän vuoksi tärkeiden 
eurooppalaisten tietojen suojaaminen 
tällaisissa kriittisissä infrastruktuureissa 
olisi taattava arvioimalla palvelujen ja 
teknologian tarjoajia ja että ne täyttävät 
EU:n 5G-välineisiin perustuvat 
turvallisuus- ja luotettavuuskriteerit; 
kehottaa panemaan nopeasti täytäntöön 
Euroopan datastrategian ja hyväksymään 
digitaalipalveluja koskevan säädöksen;

Or. en

Tarkistus 575
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
dataympäristöt, edistämään voittoa 
tavoittelematonta tiedonvaihtoa yritysten 
kesken ja julkisten laitosten välillä, 
kehittämään ja käsittelemään Euroopan 
maaperää koskevia tietoja, erityisesti 
julkisilta elimiltä saatuja tietoja, luomaan 
paremman digitaalisen verotusjärjestelmän, 
jossa voittoja verotetaan siellä, missä 
yrityksillä on merkittävä vuorovaikutus 
käyttäjien kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta; kehottaa 
torjumaan datakeskusten kasvavaa 
energiankäyttöä rakennus-, palvelin- ja 
ohjelmistotasolla soveltamalla tiukkoja 
energia- ja resurssitehokkuutta, 
uusiutuvan energian hankintaa ja 
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hukkalämmön talteenottoa koskevia 
kriteerejä; energiatehokkuus etusijalle -
periaatetta voitaisiin käyttää 
arviointiperusteena eri digitaalisten 
sovellusten vertailussa;

Or. en

Tarkistus 576
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa ja 
ohjelmistojen vaihtoa yritysten kesken ja 
julkisten laitosten välillä, erityisesti 
innovaatioiden avulla ja laajentamalla 
datan haravointia; kehottaa komissiota 
myös kehittämään taitoja, 
infrastruktuuria, kohtuuhintaisia ja 
turvallisia yhteyksiä ja tiedonkulkua sekä 
tukipalveluja, jotka auttavat käsittelemään 
Euroopan dataa; kehottaa kehittämään 
Euroopalle valmiudet avoimeen ja 
tasapainoiseen datatalouteen, joka 
helpottaa oikeiden tietojen saamista 
oikeaan paikkaan, erityisesti julkisilta 
elimiltä saatuja tietoja, luomaan paremman 
digitaalisen verotusjärjestelmän, jossa 
voittoja verotetaan siellä, missä yrityksillä 
on merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

Or. en

Tarkistus 577
Miapetra Kumpula-Natri
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Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta; katsoo, että tämän 
vuoksi tärkeiden eurooppalaisten tietojen 
suojaaminen tällaisissa kriittisissä 
infrastruktuureissa olisi taattava 
arvioimalla palvelu- ja teknologiatarjoajia 
ja että ne täyttävät EU:n 5G-välineisiin 
perustuvat turvallisuus- ja 
luotettavuuskriteerit;

Or. en

Tarkistus 578
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
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verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta; katsoo, että tämän 
vuoksi tärkeiden eurooppalaisten tietojen 
suojaaminen tällaisissa kriittisissä 
infrastruktuureissa olisi taattava 
arvioimalla palvelu- ja teknologiatarjoajia 
ja että ne täyttävät EU:n 5G-välineisiin 
perustuvat turvallisuus- ja 
luotettavuuskriteerit;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

19. ottaa huomioon unionin 
teollisuudenalojen digitalisoinnin 
merkityksen ja kehottaa komissiota 
toteuttamaan yhtenäiset eurooppalaiset 
digitaaliset ja datamarkkinat ja 
investoimaan merkittävästi kestäviin ja 
turvallisiin suurnopeusverkkoihin ja 
tekoälyyn, näin edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;
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Or. en

Tarkistus 580
Gianna Gancia

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta siten, että Euroopan 
kansalaisten yksityisyyttä kunnioitetaan ja 
suojellaan jatkuvasti;

Or. it

Tarkistus 581
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
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luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

hyödyntämään digitalisaation 
mahdollisuuksia tutkimuksen 
tukemisessa, luomaan paremman 
digitaalisen verotusjärjestelmän, jossa 
voittoja verotetaan siellä, missä yrityksillä 
on merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

Or. en

Tarkistus 582
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
poistamaan nykyiset esteet ja kehittämään 
edelleen kyberturvallisuutta koskevia 
eurooppalaisia standardeja erityisesti 
kriittisen infrastruktuurin osalta;

Or. en

Tarkistus 583
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään 
yhteentoimivuutta ja tiedonvaihtoa 
kaikenkokoisten yritysten kesken ja 
julkisten laitosten välillä, kehittämään ja 
käsittelemään Euroopan maaperää 
koskevia tietoja, erityisesti julkisilta 
elimiltä saatuja, luomaan paremman 
digitaalisen verotusjärjestelmän, jossa 
voittoja verotetaan siellä, missä yrityksillä 
on merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja ja erityisesti kriittisten 
infrastruktuurien osalta;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään tiedonvaihtoa 
yritysten kesken ja julkisten laitosten 
välillä, kehittämään ja käsittelemään 
Euroopan maaperää koskevia tietoja, 
erityisesti julkisilta elimiltä saatuja tietoja, 
luomaan paremman digitaalisen 
verotusjärjestelmän, jossa voittoja 
verotetaan siellä, missä yrityksillä on 
merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset ja 
datamarkkinat, edistämään toimivaa 
tiedonvaihtoa yritysten kesken ja julkisten 
laitosten välillä, kehittämään ja 
käsittelemään Euroopan maaperää 
koskevia tietoja, erityisesti julkisilta 
elimiltä saatuja tietoja, luomaan paremman 
digitaalisen verotusjärjestelmän, jossa 
voittoja verotetaan siellä, missä yrityksillä 
on merkittävä vuorovaikutus käyttäjien 
kanssa, ja kehittämään edelleen 
kyberturvallisuutta koskevia eurooppalaisia 
standardeja erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin osalta;
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Or. en

Tarkistus 585
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. katsoo, että lainsäädäntötoimia, 
jotka liittyvät nykyisin sovellettavien 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien 
puitteiden tarkistamiseen, on harkittava 
huolellisesti, koska tällä voi olla 
merkittävä vaikutus yhä hauraaseen ja 
kehittyvään EU:n datatalouteen; katsoo, 
että teollis- ja tekijänoikeuksiin 
perustuvia omistusoikeuksia ei pitäisi 
myöntää sellaisille tiedoille, jotka eivät ole 
henkilötietoja ja joita käytetään ja 
tuotetaan tekoälyn kaltaisilla tekniikoilla;

Or. en

Tarkistus 586
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa komissiota tehostamaan 
yleisen tietosuoja-asetuksen 
käyttöönottoa; katsoo, että Euroopan on 
kehitettävä vankat käytännöt sellaisten 
teollisten sekadatajoukkojen 
käsittelemiseksi, joissa on mukana 
henkilötietoja; katsoo, että näiden 
käytäntöjen on oltava ihmiskeskeisiä ja 
taattava työntekijöiden yksityisyys ja 
perusteltava selkeästi näiden arvokkaiden 
tietojen käyttäminen; katsoo, että kyky 
käsitellä tehokkaasti kaikkia teollisissa 
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prosesseissa tuotettuja tietoja on myös 
keskeinen tekijä ilmastotavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 587
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. uusi johdanto-osan kappale 
katsoo, että digitalisaatio luo 
eurooppalaisille yrityksille uskomattomia 
mahdollisuuksia tulla ketterämmiksi, 
laajentua ja kasvaa kilpailijoina; 
korostaa, että on tärkeää luoda ympäristö, 
joka helpottaa tieto- ja viestintätekniikan 
käyttöä ja älykkäiden ratkaisujen 
kehittämistä kaikkialla yrityksissä aina 
tieto- ja viestintätekniikan kehittämisestä 
sen täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 588
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että sen seuraava 
lääkestrategia edistää tutkimusta, 
innovointia ja valmistusta EU:ssa 
hyödyntämällä teollis- ja 
tekijänoikeusjärjestelmää, jolla edistetään 
investointeja lääketieteelliseen 
tutkimukseen sekä vakaata, tehokasta ja 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä 
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sääntelykehystä;

Or. en

Tarkistus 589
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että digitaalisen 
infrastruktuurin digitaalista 
epätasapainoa on vähennettävä, jotta 
innovointi ja teollinen kehitys eivät rajoitu 
ainoastaan keskitettyihin 
kaupunkialueiden teollisuusalueisiin 
vaan ovat mahdollisia myös pienemmissä 
kaupungeissa ja maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 590
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. korostaa tutkimus- ja 
innovointitoiminnan keskeistä roolia 
Euroopan teollisuuden digitaalisten ja 
teknologisten toimien tukemisessa ja 
Euroopan johtajuuden edistämisessä 
keskeisten digitaaliteknologioiden alalla 
ja niiden käytössä koko arvoketjuissa ja 
teollisuusalustoilla; korostaa, että 
kaikkien teollisuudenalojen on oltava 
mukana digitaalisessa 
vallankumouksessa, jolla pyritään 
luomaan ja muuttamaan uusia 
liiketoimintamalleja, uusia konsepteja ja 
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teknologioita;

Or. en

Tarkistus 591
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. kehottaa perustamaan pienempiin 
kaupunkeihin ja maaseutualueille uusia 
digitaalisia keskittymiä, jotka tarjoavat 
tukea uusille digitaalisille start up -
yrityksille ja pk-yrityksille alueilla, jotka 
tarjoavat kilpailuetuja mutta edellyttävät 
investointeja;

Or. en

Tarkistus 592
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
19 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 c. korostaa, että on taattava erittäin 
nopeat ja kohtuuhintaiset yhteydet, joiden 
avulla EU:n yritykset voivat pysyä 
kilpailukykyisinä maailmantaloudessa ja 
tarjota uutta sisältöä, sovelluksia ja 
palveluja;

Or. en

Tarkistus 593
Carlo Calenda



AM\1208890FI.docx 183/183 PE653.877v02-00

FI

Päätöslauselmaesitys
19 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 d. tunnustaa, että on tärkeää luoda 
datataloutta koskeva eurooppalainen 
lähestymistapa, joka on avoin, luotettava, 
yhteentoimiva ja ihmiskeskeinen; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
vähentämään asteittain eri kansallisten 
strategioiden hajanaisuutta ja 
puuttumaan markkinavoimien 
epätasapainoon niin, että pyritään 
tukemaan Euroopan laajuista 
tiedonkulkua, yhteentoimivuutta, 
tiedonhallintaa, tietosuojaa ja tiedon 
(uudelleen) käyttöä;

Or. en


