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Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en ambitiös 
återhämtningsfond som ligger inom ramen 
för en starkare flerårig budgetram och är 
integrerad i beslutet om egna medel och 
att arbeta med finanspolitisk samordning 
för att stärka den europeiska finanspolitiska 
ramen. Parlamentet anser att fonden efter 
kulmen på pandemin bör bli en permanent 
återuppbyggnadsfond för att främja de 
digitala och gröna omställningarna i 
industrin.

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten och oberoendet i EU 
genom att öka investeringarna i de digitala 
och gröna omställningarna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stödja en 
ambitiös återhämtningsfond som ligger 
inom ramen för en starkare flerårig 
budgetram och att arbeta med 
finanspolitisk samordning för att stärka den 
europeiska finanspolitiska ramen. 
Europaparlamentet betonar i detta 
avseende sin ståndpunkt när det gäller 
reformen av systemet för unionens egna 
medel, inbegripet införandet av nya medel 
som ligger mer i linje med, och främjar 
framsteg inom, EU:s högst prioriterade 
politikområden, såsom skatt på digitala 
tjänster, skatt på finansiella 
transaktioner, intäkter genom inrättande 
av en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas, inkomster från 
utsläppshandelssystemet, en plastavgift 
och en mekanism för koldioxidjustering 
vid gränserna. Parlamentet anser att 
fonden efter kulmen på pandemin bör bli 
en permanent återuppbyggnadsfond för att 
främja de digitala och gröna 
omställningarna i industrin.

Or. en

Ändringsförslag 327
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en ambitiös 
återhämtningsfond som ligger inom 
ramen för en starkare flerårig budgetram 
och är integrerad i beslutet om egna 
medel och att arbeta med finanspolitisk 
samordning för att stärka den europeiska 
finanspolitiska ramen. Parlamentet anser 
att fonden efter kulmen på pandemin bör 
bli en permanent återuppbyggnadsfond för 
att främja de digitala och gröna 
omställningarna i industrin.

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna. Parlamentet anser att 
delarna i Next Generation EU efter 
kulmen på pandemin bör bli en permanent 
återuppbyggnadsfond för att främja de 
digitala och gröna omställningarna i 
industrin.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en ambitiös 
återhämtningsfond som ligger inom ramen 
för en starkare flerårig budgetram och är 
integrerad i beslutet om egna medel och att 
arbeta med finanspolitisk samordning för 
att stärka den europeiska finanspolitiska 

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning, de digitala och gröna 
omställningarna, medborgarnas välfärd 
och konsumenträttigheter samt företagens 
behov, inbegripet små och medelstora 
företag, mikroföretag och 
uppstartsföretag, efter covid-19-krisen för 
att stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en ambitiös 
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ramen. Parlamentet anser att fonden efter 
kulmen på pandemin bör bli en permanent 
återuppbyggnadsfond för att främja de 
digitala och gröna omställningarna i 
industrin.

återhämtningsfond som ligger inom ramen 
för en starkare flerårig budgetram och är 
integrerad i beslutet om egna medel och att 
arbeta med finanspolitisk samordning för 
att stärka den europeiska finanspolitiska 
ramen. Parlamentet anser att fonden efter 
kulmen på pandemin bör bli en permanent 
återuppbyggnadsfond för att främja de 
digitala och gröna omställningarna i 
industrin.

Or. en

Ändringsförslag 329
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en ambitiös 
återhämtningsfond som ligger inom ramen 
för en starkare flerårig budgetram och är 
integrerad i beslutet om egna medel och 
att arbeta med finanspolitisk samordning 
för att stärka den europeiska 
finanspolitiska ramen. Parlamentet anser 
att fonden efter kulmen på pandemin bör 
bli en permanent återuppbyggnadsfond för 
att främja de digitala och gröna 
omställningarna i industrin.

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala områdena och 
andra områden som säkerställer en 
konkurrenskraftig omställning av EU-
industrin. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en ambitiös 
återhämtningsfond. Parlamentet anser att 
fonden efter kulmen på pandemin bör bli 
en återuppbyggnadsfond för att främja de 
digitala och gröna omställningarna i 
industrin.

Or. en

Ändringsförslag 330
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en ambitiös 
återhämtningsfond som ligger inom 
ramen för en starkare flerårig budgetram 
och är integrerad i beslutet om egna 
medel och att arbeta med finanspolitisk 
samordning för att stärka den europeiska 
finanspolitiska ramen. Parlamentet anser 
att fonden efter kulmen på pandemin bör 
bli en permanent återuppbyggnadsfond 
för att främja de digitala och gröna 
omställningarna i industrin.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka de gröna 
villkoren i Next Generation EU, särskilt i 
faciliteten för återhämtning och resiliens. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att se till att hanteringen 
av klimatneutralitet är obligatorisk i 
medlemsstaternas återhämtnings- och 
resiliensplaner snarare än valfri, lägga till 
ett mål för integrering av klimatåtgärder 
och se till att utgifter för fossila bränslen 
undantas.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en ambitiös 
återhämtningsfond som ligger inom 
ramen för en starkare flerårig budgetram 
och är integrerad i beslutet om egna 
medel och att arbeta med finanspolitisk 
samordning för att stärka den europeiska 
finanspolitiska ramen. Parlamentet anser 
att fonden efter kulmen på pandemin bör 

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka en hållbar tillväxt i EU och öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna. Parlamentet välkomnar 
kommissionens förslag om ett ambitiöst 
återhämtningsinstrument inom ramen för 
en starkare flerårig budgetram och att 
utnyttja ytterligare utrymme som skapas 
genom ett höjt tak för egna medel. 
Parlamentet anser att fonden efter kulmen 
på pandemin bör bli en permanent 
återuppbyggnadsfond för att främja 
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bli en permanent återuppbyggnadsfond för 
att främja de digitala och gröna 
omställningarna i industrin.

europeiska industriers hållbarhet och 
konkurrenskraft samt bidra till de digitala 
och gröna omställningarna i industrin.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en ambitiös 
återhämtningsfond som ligger inom ramen 
för en starkare flerårig budgetram och är 
integrerad i beslutet om egna medel och att 
arbeta med finanspolitisk samordning för 
att stärka den europeiska finanspolitiska 
ramen. Parlamentet anser att fonden efter 
kulmen på pandemin bör bli en 
permanent återuppbyggnadsfond för att 
främja de digitala och gröna 
omställningarna i industrin.

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna, inbegripet till 
sammanlänkade transportnät, energinät, 
digitala nät och vatteninfrastrukturnät. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
stödja en ambitiös återhämtningsfond som 
ligger inom ramen för en starkare flerårig 
budgetram och är integrerad i beslutet om 
egna medel och att stärka den europeiska 
ramen för ekonomisk styrning.

Or. en

Ändringsförslag 333
Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 10
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Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en ambitiös 
återhämtningsfond som ligger inom ramen 
för en starkare flerårig budgetram och är 
integrerad i beslutet om egna medel och att 
arbeta med finanspolitisk samordning för 
att stärka den europeiska finanspolitiska 
ramen. Parlamentet anser att fonden efter 
kulmen på pandemin bör bli en permanent 
återuppbyggnadsfond för att främja de 
digitala och gröna omställningarna i 
industrin.

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en ambitiös 
återhämtningsfond som ligger inom ramen 
för en starkare flerårig budgetram och är 
integrerad i beslutet om egna medel och att 
arbeta med finanspolitisk samordning för 
att stärka den europeiska finanspolitiska 
ramen. Parlamentet anser att fonden efter 
kulmen på pandemin bör bli en permanent 
återuppbyggnadsfond för att främja de 
digitala och gröna omställningarna i 
industrin hand i hand med social 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 334
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en ambitiös 
återhämtningsfond som ligger inom ramen 
för en starkare flerårig budgetram och är 
integrerad i beslutet om egna medel och att 
arbeta med finanspolitisk samordning för 
att stärka den europeiska finanspolitiska 
ramen. Parlamentet anser att fonden efter 
kulmen på pandemin bör bli en permanent 
återuppbyggnadsfond för att främja de 

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i en rättvis digital och 
grön omställning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en ambitiös 
återhämtningsfond som ligger inom ramen 
för en starkare flerårig budgetram och är 
integrerad i beslutet om egna medel och att 
arbeta med finanspolitisk samordning för 
att stärka den europeiska finanspolitiska 
ramen. Parlamentet anser att fonden efter 
kulmen på pandemin bör bli en permanent 
återuppbyggnadsfond för att garantera 
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digitala och gröna omställningarna i 
industrin.

rättvisa digitala och gröna omställningar i 
industrin.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i de digitala och gröna 
omställningarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja en ambitiös 
återhämtningsfond som ligger inom ramen 
för en starkare flerårig budgetram och är 
integrerad i beslutet om egna medel och att 
arbeta med finanspolitisk samordning för 
att stärka den europeiska finanspolitiska 
ramen. Parlamentet anser att fonden efter 
kulmen på pandemin bör bli en permanent 
återuppbyggnadsfond för att främja de 
digitala och gröna omställningarna i 
industrin.

10. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet att stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning efter covid-19-krisen för att 
stärka tillväxten i EU genom att öka 
investeringarna i alla sektorer av 
ekonomin, inbegripet väsentliga och 
strategiska sektorer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stödja en 
effektiv återhämtningsfond som är 
integrerad i beslutet om egna medel. 
Parlamentet anser att fonden efter kulmen 
på pandemin bör bli en permanent 
återuppbyggnadsfond för att främja den 
digitala omställningen, återställa EU:s 
globala ekonomiska konkurrenskraft och 
återuppbygga en stark och stabil 
arbetsmarknad.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att planera för en mer 
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inkluderande förnyelse av den europeiska 
industrin, för att undvika diskriminering 
av traditionella produktiva sektorer eller 
utestängning av de industrisektorer som 
skulle kunna försvinna om en verklig 
strategi saknas. Parlamentet betonar 
mångfalden i det befintliga europeiska 
industriella nätverket. Parlamentet 
insisterar i detta avseende på att 
kommissionen säkrar dynamiken hos de 
industrier som stöder ekonomin i 
medlemsstaterna och de europeiska 
regionerna.

Or. en

Ändringsförslag 337
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 
kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, innan 
den lägger fram nya lagstiftningsförslag 
eller antar nya åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå 
proportionerligt stöd till drabbade 
sektorer när negativa konsekvenser inte 
kan undvikas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 338
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek
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Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 
kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, innan 
den lägger fram nya lagstiftningsförslag 
eller antar nya åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå 
proportionerligt stöd till drabbade sektorer 
när negativa konsekvenser inte kan 
undvikas.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka sina 
konsekvensbedömningsmetoder och 
säkerställa att en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 
kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, 
genomförs och utvärderas av en 
uppgraderad och mer oberoende nämnd 
för lagstiftningskontroll innan 
kommissionen lägger fram nya 
lagstiftningsförslag eller antar nya åtgärder. 
Efter den ekonomiska krisen efter covid-
19 behövs en reviderad 
konsekvensbedömning för industrin och 
små och medelstora företag för att 
bedöma kostnadseffekterna av befintliga 
koldioxidmål och den planerade gradvisa 
skärpningen av dem. Parlamentet anser 
att åtgärder för digitalisering och 
minskade koldioxidutsläpp bör utformas 
på lika villkor och på ett sätt som 
presenterar möjligheter för industrin, 
inbegripet små och medelstora företag, 
och inte ytterligare belastar sektorer som 
redan drabbats. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå proportionerligt 
stöd till drabbade sektorer när negativa 
konsekvenser inte kan undvikas och att 
citera EU-harmoniserade standarder i 
god tid i Europeiska unionens officiella 
tidning (EUT) för att minska time-to-
market för produkter.

Or. en

Ändringsförslag 339
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
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Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 
kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, innan 
den lägger fram nya lagstiftningsförslag 
eller antar nya åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå 
proportionerligt stöd till drabbade sektorer 
när negativa konsekvenser inte kan 
undvikas.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en heltäckande 
konsekvensbedömning innan den lägger 
fram nya lagstiftningsförslag eller antar 
nya åtgärder, inklusive om de potentiella 
kostnaderna och fördelarna för 
europeiska medborgare och företag, även 
små och medelstora företag. Parlamentet 
stöder ett enhetligt regelverk och erkänner 
kommissionens kampanj för smart 
lagstiftning som minskar byråkratiska 
bördor utan att undergräva 
lagstiftningens effektivitet eller sänka 
standarder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att lagstiftningen 
är ändamålsenlig och föreslå 
proportionerligt stöd till drabbade sektorer, 
i synnerhet mindre aktörer, såsom små 
och medelstora företag och 
uppstartsföretag, för att mildra negativa 
konsekvenser som inte kan undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 
kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, innan 
den lägger fram nya lagstiftningsförslag 
eller antar nya åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå 

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka sina 
konsekvensbedömningsmetoder och att 
göra en ingående konsekvensbedömning av 
de potentiella kostnaderna och bördorna för 
europeiska företag, även små och 
medelstora, innan den lägger fram nya 
lagstiftningsförslag eller antar nya åtgärder, 



AM\1208890SV.docx 13/181 PE653.877v02-00

SV

proportionerligt stöd till drabbade sektorer 
när negativa konsekvenser inte kan 
undvikas.

särskilt när en traditionell industri måste 
anpassa sig på grund av regleringsbeslut. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå proportionerligt stöd till drabbade 
sektorer för att behålla en stark europeisk 
industribas.

Or. en

Ändringsförslag 341
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 
kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, innan 
den lägger fram nya lagstiftningsförslag 
eller antar nya åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå 
proportionerligt stöd till drabbade 
sektorer när negativa konsekvenser inte 
kan undvikas.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 
kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, innan 
den lägger fram nya lagstiftningsförslag 
eller antar nya åtgärder.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 
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kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, innan 
den lägger fram nya lagstiftningsförslag 
eller antar nya åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå 
proportionerligt stöd till drabbade sektorer 
när negativa konsekvenser inte kan 
undvikas.

kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, innan 
den lägger fram nya lagstiftningsförslag 
eller antar nya åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att senarelägga 
nya initiativ till slutet av en 
återhämtningsfas och att föreslå 
proportionerligt stöd till drabbade sektorer 
när negativa konsekvenser inte kan 
undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 
kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, innan 
den lägger fram nya lagstiftningsförslag 
eller antar nya åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå 
proportionerligt stöd till drabbade sektorer 
när negativa konsekvenser inte kan 
undvikas.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 
kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, samt 
konsekvenserna på sysselsättningen, 
innan den lägger fram nya 
lagstiftningsförslag eller antar nya åtgärder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå proportionerligt stöd till drabbade 
sektorer när negativa konsekvenser inte 
kan undvikas.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 11
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Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 
kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, innan 
den lägger fram nya lagstiftningsförslag 
eller antar nya åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå 
proportionerligt stöd till drabbade 
sektorer när negativa konsekvenser inte 
kan undvikas.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 
kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, samt 
kostnaderna i termer av förlorade 
arbetstillfällen, innan den lägger fram nya 
lagstiftningsförslag eller antar nya åtgärder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
dra tillbaka nya förslag när negativa 
konsekvenser verkar oundvikliga.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 
kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, innan 
den lägger fram nya lagstiftningsförslag 
eller antar nya åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå 
proportionerligt stöd till drabbade sektorer 
när negativa konsekvenser inte kan 
undvikas.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella 
kostnaderna och bördorna för europeiska 
sektorer, företag, även små och 
medelstora, innan den lägger fram nya 
lagstiftningsförslag eller antar nya åtgärder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå proportionerligt stöd till drabbade 
sektorer när negativa konsekvenser inte 
kan undvikas.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet framhåller att 
bilindustrin har drabbats hårt av covid-
19-krisen och tvingat industrier och 
arbetare att anpassa sig snabbt till 
förändringarna i försörjningskedjan samt 
nya hälsokrav, förutom den 
omvandlingsprocess de redan befann sig i 
före pandemin. Övergången till smart och 
ren rörlighet är väsentlig i utvecklingen 
mot en klimatneutral, digital och mer 
motståndskraftig ekonomi. Det är även en 
möjlighet att generera grön tillväxt och 
rena arbetstillfällen – vilket är särskilt 
viktigt i kristider – baserat på den 
europeiska industrins globala 
konkurrensfördel inom fordonsteknik. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
sätta prioriteringar i samband med 
forskning och innovation, digitalisering 
och stöd för uppstartsföretag, 
mikroföretag och små och medelstora 
företag, inklusive bilindustrin.

Or. en

Ändringsförslag 347
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa effektiva 
förebyggande omstruktureringsramar och 
en ram för en andra chans som gör det 
möjligt för hederliga gäldenärer i 
ekonomiska svårigheter att återställa sin 
ekonomiska livskraft och undvika 
insolvens och för att inte avskräcka dem 
från att pröva nya idéer.

Or. en
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Ändringsförslag 348
Christian Ehler

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet anser att 
åtgärder för digitalisering och minskade 
koldioxidutsläpp bör utformas på lika 
villkor och på ett sätt som presenterar 
möjligheter för industrin, inbegripet små 
och medelstora företag, och inte 
ytterligare belastar sektorer som redan 
drabbats.

Or. en

Ändringsförslag 349
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet framhåller 
den strategiska och samtidigt sårbara 
karaktären hos den europeiska 
rymdindustrin, som till 90 procent utgörs 
av små och medelstora företag, och 
behovet av omgående stöd för att undvika 
mödosam återuppbyggnad.

Or. fr

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

Förslag till resolution
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Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet understryker 
den strategiska betydelsen av och 
bräckligheten hos den europeiska 
rymdindustrin, som till 90 procent består 
av små och medelstora företag, samt att 
snabbt stöd behövs för att undvika en 
mödosam återuppbyggnad.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet erinrar om att 
medlemsstaternas roll kommer att vara 
avgörande för en framgångsrik 
återhämtning och för att utnyttja EU:s 
begränsade resurser på ett effektivt sätt.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 11b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11b. Europaparlamentet betonar att 
turistsektorn har drabbats hårt av covid-
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19-krisen och i princip varit paralyserad i 
tre månader. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att sätta prioriteringar för 
att hjälpa och främja sektorns 
återhämtning, eftersom det är en av EU:s 
viktigaste sektorer och representerar 
9,5 procent av EU:s BNP. Det är mycket 
viktigt att gå mot en europeisk 
turismpolitik som bidrar på ett betydande 
sätt till att öka unionens konkurrenskraft 
inom denna sektor, främja samarbetet 
mellan medlemsstater och regioner och 
skapa möjligheter för nya investeringar 
och innovationer som ger finansiellt stöd 
till små och medelstora företag och deras 
digitaliseringsprocess, i syfte att uppnå ett 
europeiskt ekosystem för turism som är 
hållbart, innovativt och motståndskraftigt 
och skyddar arbetstagares och 
konsumenters rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 353
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Förslag till resolution
Punkt 11b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11b. Europaparlamentet betonar att 
många små och medelstora företag inte 
kommer att ha likviditet för att investera i 
en hållbar digital omvandling. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
överväga att skapa ett voucherprogram 
för små och medelstora företag som 
stöder små och medelstora företags 
ansträngningar att: bl.a. uppgradera 
föråldrad utrustning, förbättra 
kunskapsöverföring och identifiering av 
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korrekta användningar av teknik, såsom 
industriell AI, utbilda arbetskraften i de 
kompetenser som omedelbart behövs för 
att möjliggöra fjärrstyrning av tillgångar, 
produktionsövervakning, samarbete 
mellan anställda osv.

Or. en

Ändringsförslag 354
Patrizia Toia

Förslag till resolution
Underrubrik 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fas två – återuppbyggnad och omvandling Fas två – återuppbyggnad och omvandling 
snarast möjligt

Or. en

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

Förslag till resolution
Underrubrik 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fas två – återuppbyggnad och omvandling Omvandling och innovation

Or. en

Ändringsförslag 356
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution



AM\1208890SV.docx 21/181 PE653.877v02-00

SV

Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över 
bör gå in i en andra fas av sin 
industristrategi: att säkra sina industriers 
konkurrenskraft, motståndskraft och 
hållbarhet på lång sikt.

12. Europaparlamentet anser att 
unionen bör bygga vidare på den akuta 
fasens lindrande effekter för att stärka 
den andra fasen i sin industristrategi: att 
på ett socialt ansvarsfullt sätt styra 
omvandlingen av europeiska industrier 
mot nettonollutsläpp av växthusgaser och 
digitalisering och därigenom förstärka 
sina industriers konkurrenskraft, 
motståndskraft och miljö- och 
klimatmässiga sundhet på lång sikt och 
samtidigt stärka den sociala dialogen.

Or. en

Ändringsförslag 357
Cornelia Ernst, Marisa Matias

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över bör 
gå in i en andra fas av sin industristrategi: 
att säkra sina industriers konkurrenskraft, 
motståndskraft och hållbarhet på lång sikt.

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över bör 
gå in i en andra fas av sin industristrategi: 
att säkra sina industriers konkurrenskraft, 
motståndskraft och hållbarhet på lång sikt. 
Investeringar i kompetenser och 
kvalifikationer och ett starkt socialt 
partnerskap är drivande faktorer för 
produktivitet, innovation och 
högkvalitativ sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 358
Christian Ehler

Förslag till resolution
Punkt 12
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Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över bör 
gå in i en andra fas av sin industristrategi: 
att säkra sina industriers konkurrenskraft, 
motståndskraft och hållbarhet på lång sikt.

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över bör 
gå in i en andra fas av sin industristrategi: 
att säkra sina industriers konkurrenskraft, 
motståndskraft och hållbarhet på lång sikt. 
Parlamentet erinrar om att 
medlemsstaternas roll kommer att vara 
avgörande för en framgångsrik 
återhämtning och för att utnyttja EU:s 
begränsade resurser på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 359
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över bör 
gå in i en andra fas av sin industristrategi: 
att säkra sina industriers konkurrenskraft, 
motståndskraft och hållbarhet på lång 
sikt.

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över 
bör, på ett kontinuerligt sätt, gå in i den 
andra fasen av sin industristrategi: att 
säkra omställningen till en mycket energi- 
och resurseffektiv, giftfri och hållbart 
digitaliserad industribas baserad på 
förnybar energi och nettonollutsläpp av 
växthusgaser senast 2040.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag
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12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över bör 
gå in i en andra fas av sin industristrategi: 
att säkra sina industriers konkurrenskraft, 
motståndskraft och hållbarhet på lång sikt.

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över bör 
gå in i en andra fas av sin industristrategi: 
att säkra sina industriers konkurrenskraft, 
motståndskraft och hållbarhet på 
medellång och lång sikt. För detta bör 
industripolitik bli en övergripande uppgift 
för kommissionen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över 
bör gå in i en andra fas av sin 
industristrategi: att säkra sina industriers 
konkurrenskraft, motståndskraft och 
hållbarhet på lång sikt.

12. Europaparlamentet anser att 
unionen parallellt med den nuvarande 
krisen bör gå in i en andra fas av sin 
industristrategi genom att frigöra 
potentialen hos den cirkulära 
bioekonomin där hållbara och förnybara 
resurser används för att främja 
konkurrenskraftiga och 
motståndskraftiga industrier på lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 362
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över bör 
gå in i en andra fas av sin industristrategi: 
att säkra sina industriers konkurrenskraft, 

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över bör 
gå in i en andra fas av sin industristrategi: 
att säkra en rättvis och hållbar 
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motståndskraft och hållbarhet på lång sikt. produktionsmodell som kan garantera 
dess industriers utveckling, motståndskraft 
och hållbarhet på lång sikt och säkra 
arbetstillfällen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över bör 
gå in i en andra fas av sin industristrategi: 
att säkra sina industriers konkurrenskraft, 
motståndskraft och hållbarhet på lång sikt.

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över bör 
gå in i en andra fas av sin industristrategi: 
att säkra sina industriers konkurrenskraft, 
hållbarhet och digitalisering för att uppnå 
långsiktig motståndskraft.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över bör 
gå in i en andra fas av sin industristrategi: 
att säkra sina industriers konkurrenskraft, 
motståndskraft och hållbarhet på lång sikt.

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över bör 
gå in i en andra fas av sin industristrategi: 
att säkra konkurrenskraft, motståndskraft 
och hållbarhet för alla sektorer i sin 
ekonomi på lång sikt.
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Or. en

Ändringsförslag 365
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över 
bör gå in i en andra fas av sin 
industristrategi: att säkra sina industriers 
konkurrenskraft, motståndskraft och 
hållbarhet på lång sikt.

12. Europaparlamentet anser att 
unionen parallellt med att den akuta fasen 
är över bör gå in i en andra fas av sin 
industristrategi: att säkra sina industriers 
konkurrenskraft, motståndskraft och 
hållbarhet på lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
unionen när den akuta fasen väl är över 
bör gå in i en andra fas av sin 
industristrategi: att säkra sina industriers 
konkurrenskraft, motståndskraft och 
hållbarhet på lång sikt.

12. Europaparlamentet anser att 
unionen parallellt med den akuta fasen bör 
förbereda och planera den andra fasen av 
sin industristrategi: mot ett grönare, 
innovativt, inkluderande och suveränt 
Europa på lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 367
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
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Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet erkänner att 
det finns ett betydande behov av 
investeringar i flera industrisektorer 
under 2020-talet, eftersom många av 
deras fabriker är 50 till 70 år gamla. 
Parlamentet erkänner att effekterna av 
covid-krisen sannolikt kommer att öka 
dessa återinvesteringsbehov med tanke på 
att några av de gamla fabrikerna stängdes 
på grund av en nedgång i produktionen. 
Parlamentet betonar att dessa 
återinvesteringar måste vara förenliga 
med målet om nettonollutsläpp av 
växthusgaser, särskilt eftersom sådana 
storskaliga investeringar endast görs var 
30:e till 40:e år, och annars riskerar att 
bli strandade tillgångar, låsa in oss i 
fossilbaserad och miljöskadlig teknik och 
infrastruktur och ta dyrbara resurser från 
de investeringsströmmar som behövs 
mest, såsom inom energi- och 
resursbesparingar, åtgärder för cirkulär 
ekonomi och produktion av förnybar 
energi för att upprätthålla elektrifieringen 
av industrins processer.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet anser att 
unionen behöver en grön industristrategi i 
linje med Parisavtalet, som sätter målen i 
den gröna given (kampen mot 
klimatförändring och skyddet av 
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miljöhygien och biologisk mångfald) i 
centrum för EU:s ekonomiska politik. 
Strategin måste därför skynda på 
omvandlingen av vår industri mot en 
koldioxidneutral industri och fylla gapet i 
klimatinvesteringar i Europa, som är 
nödvändigt för omställningen till 
klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 369
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
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

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet anser att 
smarta, hållbara och fullt 
sammanlänkade nätverk och projekt inom 
transport, energi, digitalisering och 
vatteninfrastruktur är en förutsättning för 
att EU:s inre marknad ska fullbordas och 
fungera väl. Investeringar i viktiga 
infrastrukturer stärker dessutom Europas 
konkurrenskraft och sysselsättning, 
genererar långsiktiga fördelar genom 
förbättrad konnektivitet och katalyserar 
en smart och hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 370
Salvatore De Meo

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

12a.  Europaparlamentet anser att 
smarta, hållbara och helt sammanlänkade 
nätverk och projekt inom transport, 
energi, digitalisering och 
vatteninfrastruktur är en förutsättning för 
att EU:s inre marknad ska fullbordas och 
fungera väl. Investeringar i viktiga 
infrastrukturer stärker dessutom Europas 
konkurrenskraft och sysselsättning, 
genererar långsiktiga fördelar genom 
förbättrad konnektivitet och katalyserar 
en smart och hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 371
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet upprepar 
vikten av särskilda stödåtgärder för små 
och medelstora företag genom ett sunt 
ekonomiskt stöd i nästa fleråriga 
budgetram. Parlamentet anser att små 
och medelstora företag bör stödjas 
ytterligare genom tillgängliga verktyg som 
karaktäriseras av snabba och smidiga 
förfaranden som är hanterbara för små 
och medelstora företag och genom att 
undvika administrativa bördor och hinder 
och säkerställa tillgång till finansiering 
och nödvändig likviditet.

Or. en

Ändringsförslag 372
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar
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Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet betonar vikten 
av att utforma en industripolitik som 
hanterar de demografiska utmaningar 
som finns i många EU-regioner genom att 
främja industrier som stimulerar lokal 
och regional sysselsättning och drar till 
sig en ny generation arbetstagare.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet anser att det 
är mycket viktigt för den europeiska 
industrins konkurrenskraft att Europeiska 
unionen antar nya och högre mål för 
2030 när det gäller minskningar av 
växthusgaser, ökning av förnybar energi 
och energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 374
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 12b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12b. Europaparlamentet betonar att 
genom att omvandla sina industrisektorer 



PE653.877v02-00 30/181 AM\1208890SV.docx

SV

kan EU skapa ny energi för innovation 
och behålla industriell produktion i 
Europa under övergången till en ekonomi 
med nettonollutsläpp av växthusgaser. 
Parlamentet påminner om att andra 
ekonomier har slagit in på en liknande 
väg mot minskade utsläpp och att den 
globala efterfrågan på produkter, 
processer och tekniker med 
nettonollutsläpp således håller på öka. 
Parlamentet betonar att på grund av 
storleken på sin inre marknad kommer 
EU att fortsätta att vara en ledande 
marknad och en global ledare för 
innovativa miljövänliga produkter, 
produktionsmetoder, tjänster och företag. 
Parlamentet menar att EU:s 
industristrategi måste vara den drivkraft 
som gör det möjligt för EU att dra nytta av 
sin konkurrensfördel som initiativtagare 
till nettonollutsläpp av växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 12b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12b. Europaparlamentet understryker 
behovet av att öka marknadsmöjligheter 
och investeringar i europeiska 
värdekedjor som bidrar till omfattande 
spridning av grön teknik, i produkters 
hållbarhet och reparerbarhet och i 
skapandet av marknader för cirkulära och 
klimatneutrala produkter i enlighet med 
handlingsplanen för den cirkulära 
ekonomin. Parlamentet påminner i detta 
avseende om den digitala sektorns 
potential att uppnå en europeisk 
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klimatneutral ekonomi och behovet av att 
minska dess koldioxidavtryck.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12b. Europaparlamentet anser att 
Europeiska unionen måste främja en 
social dialog i utarbetandet av en ny 
industristrategi för Europa, för att 
garantera det civila samhällets deltagande 
och tillgång till information.

Or. en

Ändringsförslag 377
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet anser att den 
cirkulära ekonomin i kombination med 
nollutsläppsagendan måste stå i centrum 
för unionens ekonomi, för att prioritera 
avfallsförebyggande och minskad energi- 
och resursförbrukning inom hela 
industrisektorer, inklusive produkter, 
produktionsprocesser, affärsmodeller och 
värdekedjor, och därigenom främja en 
dematerialisering och avgiftning av EU:s 
ekonomi och göra Europa mindre 
beroende av råvarumaterial och samtidigt 
uppmuntra innovation, skapande av nya 
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marknader och en enorm potential för 
nya säkra och hållbara arbetstillfällen på 
lokal nivå, i synnerhet för små och 
medelstora företag. Parlamentet 
understryker de starka synergierna 
mellan klimatåtgärder och den cirkulära 
ekonomin, i synnerhet inom energi- och 
resursintensiva industrier.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera och fasa ut fossila bränslen 
från unionens ekonomi, minska dess 
energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor genom hållbar 
produktutformning och hållbara 
produktionsprocesser och genom 
återanvändning, återvinning och 
reparation av varor och resurser. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
den nya handlingsplanen för den 
cirkulära ekonomin. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka 
incitamenten för att öka resurseffektivitet 
och återvinning i industriprocesser, inom 
byggsektorn och i förbrukningen av 
slutprodukter samt för att öka 
användningen av industriell spillvärme 
och spillkyla.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning, 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor och förbättra det strategiska 
oberoendet när det gäller de råmaterial 
som behövs för de gröna och digitala 
omställningarna. Parlamentet anser i 
detta avseende att användning av icke-
återvinningsbart avfall och 
biomassaavfall i industriella processer 
kan spela en viktig roll för att stödja 
utfasningen av fossila bränslen inom 
vissa industrier. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta snabba åtgärder 
för att säkerställa att industrier kan ha 
bredare tillgång till dessa typer av avfall.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor. Parlamentet understryker att 
för att minska onödig förbrukning krävs 
en helt cirkulär ekonomi för att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050, stärka vår 
ekonomiska konkurrenskraft och bevara 
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vår naturliga miljö. En europeisk modell 
för cirkulär ekonomi kan endast vara 
användbar om vi har en gemensam 
marknad för återanvändning av primära 
och sekundära råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 381
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça 
Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, inklusive 
skapandet av marknader för 
koldioxidsnåla och förnybara lösningar 
som kan ersätta fossilbränslebaserade 
produkter och material, minska dess 
energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor. Parlamentet upprepar att 
olika sektorer har olika vägar och 
startpunkter för utfasning av fossila 
bränslen. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att erkänna sektorernas 
specifika förhållanden och inkludera 
dessa i ekosystemstrategin.

Or. en

Ändringsförslag 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
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Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning, 
uppmuntra innovation och omvandla hela 
industrisektorer och deras värdekedjor, 
med enorm potential att skapa 
arbetstillfällen på lokal nivå. Parlamentet 
uppmuntrar utveckling av nya ekologiskt 
utformade tekniker och lösningar för att 
förhindra miljöpåverkan. Parlamentet 
understryker behovet av att genomföra 
den nya handlingsplanen för cirkulär 
ekonomi och uppmuntra hållbar 
produktion.

Or. en

Ändringsförslag 383
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet anser att 
cirkularitetsprinciper måste stå i centrum 
för moderniseringen av unionens ekonomi 
genom att prioritera en minskning av dess 
energi- och resursbehov och omvandling 
av hela industrisektorer, dess 
produktionsprocesser, affärsmodeller, 
värdekedjor och ytterst dess produkter och 
tjänster. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa sektoriella 
resurseffektivitetsmål och att genomföra 
övervaknings- och kontrollåtgärder 
baserade på mätbara och trovärdiga 
indikatorer.
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Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor. Parlamentet understryker att 
renoveringsvågen kommer att utgöra en 
annan relevant möjlighet för många 
sektorer och för det europeiska samhället 
under miljöomställningen på grund av 
den mycket höga multiplikator- och 
hävstångseffekt som byggindustrin har på 
andra ekonomiska sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 385
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor. Parlamentet påpekar att 
dessa omvandlingar bör göras av 
marknaden själv och utan att tvinga eller 
äventyra industrin eller den inre 
marknaden. Parlamentet understryker att 
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man måste beakta de nedläggningar och 
förluster av arbetstillfällen som den 
industriella omställningen orsakar.

Or. en

Ändringsförslag 386
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor. Parlamentet betonar den 
cirkulära ekonomins roll när det gäller att 
säkra råvaruförsörjningen och unionens 
strategiska oberoende. Parlamentet 
understryker att stålindustrin är särskilt 
utsatt för illojal konkurrens.

Or. fr

Ändringsförslag 387
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning, 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor och förbättra det strategiska 
oberoendet när det gäller viktiga 
råmaterial som behövs i de gröna och 
digitala omställningarna.
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Or. en

Ändringsförslag 388
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor. EU-strategin om smart 
sektorsintegration är ett viktigt initiativ 
för hållbar ekonomisk återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 389
Marek Paweł Balt

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energiresursförbrukning, omvandla 
hela industrisektorer och deras 
värdekedjor, och förbättra det strategiska 
oberoendet när det gäller viktiga 
råmaterial som behövs i de gröna och 
digitala omställningarna.

Or. en

Ändringsförslag 390
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim
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Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet anser att den 
cirkulära ekonomin måste stå i centrum 
för en moderniserad unionsekonomi och 
att unionen måste prioritera en minskning 
av sin energi- och resursanvändning och 
omvandlingen av hela industrisektorer, 
inklusive produkter, 
produktionsprocesser, affärsmodeller och 
värdekedjor.

Or. en

Ändringsförslag 391
Pietro Fiocchi

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor i syfte att garantera lämpligt 
stöd till samtliga ekonomiska sektorer i 
denna omställningsfas.

Or. it

Ändringsförslag 392
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag
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13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor, inklusive en ansvarig och 
hållbar hantering av leveranskedjan inuti 
och utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning, 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor och förbättra oberoendet och 
försörjningstryggheten i de digitala och 
gröna omställningarna.

Or. en

Ändringsförslag 394
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
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omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor, inklusive materialåtervinning 
och återanvändning för att minska 
beroendet av råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 395
Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning och 
omvandla hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet lyfter fram den 
cirkulära ekonomins potential att 
modernisera unionens ekonomi, minska 
dess energi- och resursförbrukning, 
förbättra dess strategiska oberoende när 
det gäller viktiga råmaterial och omvandla 
hela industrisektorer och deras 
värdekedjor.

Or. en

Ändringsförslag 396
Grzegorz Tobiszowski
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet betonar att en 
övergång till el- och gasdrift vid 
industriprocesser i syfte att minska 
utsläppen av växthusgaser innebär en stor 
ekonomisk börda för industrierna 
eftersom det kräver inköp av nya 
maskiner och stora investeringar i 
infrastruktur (såsom elnät, 
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nätverkskapacitet, kompressorstationer) 
och därför har en betydande inverkan på 
industriernas konkurrenskraft. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att utarbeta en plan med 
detaljerade uppgifter om åtgärder som ska 
vidtas på EU-nivå för att säkerställa att 
tillräckliga ekonomiska resurser 
mobiliseras för att möjliggöra de 
investeringar som är nödvändiga för att 
energiintensiva industrier ska uppnå en 
klimatneutral EU-ekonomi, inklusive ett 
förslag om att proportionellt öka 
kompensationsmekanismerna för 
medlemsstater med olika utgångspunkter 
och vars BNP per capita är under EU-
genomsnittet.

Or. en

Ändringsförslag 397
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet understryker 
den viktiga roll som den europeiska 
industrin kan spela genom att aktivt 
engagera sig för ambitiösa miljömässiga 
och sociala mål, inbegripet mänskliga 
rättigheter. Parlamentet anser att detta 
förutsätter att EU skapar en övergripande 
och obligatorisk ram för tillbörlig 
aktsamhet för industrin, för att 
identifiera, förebygga, lindra och redovisa 
för miljömässiga och sociala risker, 
konsekvenser, missbruk och skador i dess 
inhemska och globala verksamheter, samt 
i leveranskedjorna, i syfte att klargöra 
minimala standarder och skapa lika 
villkor.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet framhåller att 
renoveringsvågen är ett utmärkt tillfälle 
för EU:s bygg- och energisektor och för 
innovativa lösningar, om principerna om 
energi- and resurseffektivitet följs helt. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utveckla standarder för material och 
ekodesign inom byggsektorn och 
kontroller. Parlamentet understryker 
behovet av klimatneutrala 
byggnadsbestånd, harmonisering av en 
hållbar bedömning av byggnader i 
Europa och att man möjliggör enklare 
integrering av strukturella och 
hållbarhetsmässiga kriterier i 
utformningsprocessen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet anser att 
konsumenternas beteende spelar en viktig 
roll i den industriella omställningen. 
Parlamentet uppmanar därför till mer 
transparens om slutprodukternas 
koldioxidavtryck under hela sin livscykel, 
återvinning av innehåll och socialt 
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rättvisa produktionsprocesser för 
konsumenter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att bedöma olika sätt att 
styra in konsumenternas beteende mot 
rena och rättvisa produkter och tekniker.

Or. en

Ändringsförslag 400
Christian Ehler

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. EU bör främja och investera i nya 
källor för smart och hållbar tillväxt för 
alla. I detta avseende bör EU frigöra den 
potential som till stor del är outnyttjad 
genom att skapa tillväxt och 
arbetstillfällen inom de kreativa och 
kulturella näringarna med tanke på 
dessas betydande inverkan på sådana 
områden som nya affärsmodeller, 
kreativitet och innovation, digitalisering 
och kompetensbyggande.

Or. en

Ändringsförslag 401
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa 
sektorsspecifika EU-mål för 
resurseffektivitet och komplettera detta 
med en mer heltäckande strategi, genom 
att fastställa ett övergripande mål för 
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minskad resursanvändning, inklusive 
konkreta indikatorer, som ska införlivas i 
den europeiska planeringsterminen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet framhåller att 
industristrategin bör utvecklas i enlighet 
med den gröna given, strategin för små 
och medelstora företag, datastrategin och 
handlingsplanen för den cirkulära 
ekonomin.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet understryker 
den potential som finns hos grön rörlighet 
att skapa nya arbetstillfällen, stärka 
europeisk industri och minska utsläppen 
från transportsektorn. Parlamentet 
efterlyser mer investeringar i 
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höghastighetståg och renovering av 
intercity-järnvägsnät samt mer 
investeringar i kollektivtrafik genom 
bränsleceller och vätgas. Parlamentet 
understryker behovet av att främja grön 
rörlighet genom att investera i bättre 
infrastruktur såsom flera 
laddningsstationer. Parlamentet anser att 
ett tätare nät av laddningsstationer gör att 
marknaden för elfordon kommer att 
kunna utvidgas betydligt snabbare, vilket 
kommer att ha en positiv inverkan på vårt 
koldioxidavtryck. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att lägga fram en 
storskalig strategi för införande av 
infrastruktur för snabb laddning av 
elfordon för att säkra konsumenternas 
användning av elfordon, övertyga dem om 
denna tekniks potential och ge dem 
tillgång till ett tätt nätverk av förenlig 
laddningsinfrastruktur samt för att stödja 
Europabaserad biltillverkning.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet understryker 
potentialen hos de kulturella och kreativa 
sektorerna när det gäller att främja 
innovation, katalysera förändringar i 
andra sektorer och stimulera uppfinnande 
och utveckling. Parlamentet noterar att 
innovativa ekonomiska sektorer blir allt 
mer beroende av kreativitet för att behålla 
sin konkurrensfördel. Parlamentet 
noterar även att uppkomsten av allt mer 
komplexa, kreativa och sammanlänkade 
affärsmodeller gör att de kulturella och 
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kreativa sektorerna mer och mer blir en 
avgörande del av nästan alla produkter 
och tjänster. Parlamentet anser därför att 
Europa bör bygga vidare på sina kreativa 
och kulturella tillgångar och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
fästa tillräcklig uppmärksamhet vid de 
kulturella och kreativa sektorerna i 
utarbetandet av en omfattande, 
sammanhängande och långsiktig 
industripolitisk ram, inklusive när det 
gäller tillgång till finansiering och 
finansieringsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 405
Grzegorz Tobiszowski
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet påminner om 
EU:s översiktsplan för en 
konkurrenskraftig omvandling av 
energiintensiva industrier från år 2019, 
där en central målsättning är att hantera 
omställningen samtidigt som de 
europeiska industrierna hålls 
konkurrenskraftiga, och uppmanar 
kommissionen att genomföra dess 
rekommendation att hjälpa till att minska 
importerna från tredjeländer som inte 
uppfyller miljöstandarder tillräckligt väl 
och uppmuntra högre klimatambitioner 
bland EU:s globala handelspartner.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. EU bör främja och investera i nya 
källor för smart och hållbar tillväxt för 
alla. I detta avseende bör EU frigöra den 
potential som till stor del är outnyttjad 
genom att skapa tillväxt och 
arbetstillfällen inom de kreativa och 
kulturella näringarna, med tanke på 
dessa sektorers betydande inverkan på 
sådana områden som nya affärsmodeller, 
kreativitet och innovation, digitalisering 
och kompetensbyggande.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
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ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

ett första steg mot att förankra 
klimatneutralitet i unionslagstiftningen. 
Parlamentet anser att det behövs en mer 
holistisk och systematisk politisk ram för 
att säkerställa politisk samstämmighet i all 
unionspolitik och en homogen styrmetod 
på alla politikområden som banar väg för 
en tydlig och stabil strategi för Europas 
industrier och skapar den nödvändiga 
rättssäkerheten och förutsägbarheten för 
att bevara en gynnsam miljö för 
framtidssäkra investeringar. Parlamentet 
anser att för en framgångsrik 
energiomställning kommer Europa att 
behöva en betydande mängd 
koldioxidsnål och ekonomiskt överkomlig 
förnybar energi, inbegripet från 
tredjeländer, för att öka 
energieffektiviteten i alla sektorer och 
stödja sin infrastruktur och efterlyser 
strategiska initiativ inom EU samt att 
energipolitiken blir ett fokus för EU:s 
utrikes- och grannskapspolitik, inbegripet 
ekonomiskt stöd för vätgas och gröna 
energiallianser med afrikanska och 
arabiska länder. Dessa allianser bör även 
ingå i handelsavtal. Parlamentet betonar 
att det är viktigt med starka allianser för 
att hantera bristen på resurser och 
råmaterial.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 

14. Europaparlamentet anser att, om 
lämpliga regleringsmässiga, tekniska och 
ekonomiska villkor uppfylls, finns det en 
betydande potential på inhemska och 
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processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

globala marknader för lågutsläppsteknik 
och hållbara produkter, processer och 
tjänster genom hela värdekedjan, från 
råvaror till energiintensiva industrier, 
tillverkning och sektorn för industriella 
tjänster. Parlamentet anser vidare att 
klimatlagen är ett första steg mot att 
förankra klimatmål för 2030 och 2050 i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier 
och skapar den nödvändiga 
rättssäkerheten för investerare, särskilt 
små och medelstora företag. Parlamentet 
anser att en industriell grön omvandling 
kräver offentliga och privata 
investeringar för utveckling av hållbar 
rörlighet, utfasning av fossila bränslen 
från industrin, särskilt energisektorn, 
samt renovering av byggnader.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet betonar att det är nödvändigt 
att skapa och stärka befintliga och nya 
marknader och värdekedjor för 
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det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

utsläppssnåla tekniker och produkter 
inom EU för att uppnå europeiskt 
ledarskap inom dessa områden och för att 
omvandlingen till klimatneutralitet ska 
vara affärsmässigt hållbar för industrin, 
inbegripet små och medelstora företag. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk stödjande ram med mål för att 
säkerställa politisk samstämmighet i all 
unionspolitik och en homogen styrmetod 
på alla politikområden som banar väg för 
en tydlig och förutsägbar strategi för 
Europas industrier.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser att större strategiskt 
oberoende bör vara en prioritering inom 
specifika områden, till exempel när det 
gäller viktiga farmaceutiska ingredienser, 
medicinsk utrustning samt de metaller 
och mineraler som behövs i ökade 
volymer för de gröna och digitala 
omställningarna. Parlamentet anser vidare 
att klimatlagen är ett första steg mot att 
förankra klimatmål i unionslagstiftningen. 
Parlamentet anser att det också behövs en 
mer holistisk och systematisk målbild för 
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att säkerställa politisk samstämmighet i all 
unionspolitik och en homogen styrmetod 
på alla politikområden som banar väg för 
en tydlig och stabil strategi för Europas 
industrier.

Or. en

Ändringsförslag 411
Marek Paweł Balt

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser att ett öppet strategiskt 
oberoende bör vara en prioritering inom 
specifika områden, till exempel när det 
gäller viktiga farmaceutiska ingredienser, 
medicinsk utrustning samt de metaller 
och mineraler som behövs i ökade 
volymer för de gröna och digitala 
omställningarna. Parlamentet anser vidare 
att klimatlagen är ett första steg mot att 
förankra klimatmål i unionslagstiftningen. 
Parlamentet anser att det också behövs en 
mer holistisk och systematisk målbild för 
att säkerställa politisk samstämmighet i all 
unionspolitik och en homogen styrmetod 
på alla politikområden som banar väg för 
en tydlig och stabil strategi för Europas 
industrier.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för, samt globalt 
EU-ledarskap inom, lågutsläppsteknik och 
hållbara produkter, processer och tjänster 
genom hela värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser att särskilt teknik för 
förnybar energi bör anses vara strategisk 
och prioriteras i en ny EU-industripolitik. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

Or. en

Ändringsförslag 413
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för lågutsläppande 
och förnybar teknik och hållbara 
produkter, processer och tjänster som 
stöder en robust europeisk värdekedja 
inom banbrytande och innovativ förnybar 
och ren teknik, från råvaror till 
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Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

Or. en

Ändringsförslag 414
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen 
är ett första steg mot att förankra 
klimatmål i unionslagstiftningen. 
Parlamentet anser att det också behövs en 
mer holistisk och systematisk målbild för 
att säkerställa politisk samstämmighet i all 
unionspolitik och en homogen styrmetod 
på alla politikområden som banar väg för 
en tydlig och stabil strategi för Europas 
industrier.

14. Europaparlamentet anser att det 
finns potential på inhemska och globala 
marknader för lågutsläppsteknik och 
hållbara produkter, processer och tjänster 
genom hela värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser att det också behövs en 
mer holistisk och systematisk målbild för 
att säkerställa politisk samstämmighet i all 
unionspolitik och en homogen styrmetod 
på alla politikområden som banar väg för 
en tydlig och stabil strategi för Europas 
industrier.

Or. en

Ändringsförslag 415
Angelika Winzig, Tom Berendsen
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Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen och uppmanar 
kommissionen att även fastställa 
industriella mål som ska förankras i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

Or. en

Ändringsförslag 416
Pietro Fiocchi

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster, men även 
många mikroföretag samt små och 
medelstora företag som deltar i 
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unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

utvecklingen av grön teknik samt gröna 
produkter och tjänster. Parlamentet anser 
vidare att klimatlagen är ett första steg mot 
att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

Or. it

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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen 
är ett första steg mot att förankra 
klimatmål i unionslagstiftningen. 
Parlamentet anser att det också behövs en 
mer holistisk och systematisk målbild för 
att säkerställa politisk samstämmighet i all 
unionspolitik och en homogen styrmetod 
på alla politikområden som banar väg för 
en tydlig och stabil strategi för Europas 
industrier.

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser att det också behövs en 
mer holistisk och systematisk målbild för 
att säkerställa politisk samstämmighet i all 
unionspolitik och en homogen styrmetod 
på alla politikområden som banar väg för 
en tydlig och stabil strategi för Europas 
industrier.

Or. en

Ändringsförslag 418
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för lågutsläppande, 
utsläppsfri och förnybar teknik och 
hållbara produkter, processer och tjänster 
genom hela värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk bindande målbild för att 
säkerställa politisk samstämmighet i all 
unionspolitik och en homogen, förutsägbar 
och inkluderande styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

Or. en

Ändringsförslag 419
Grzegorz Tobiszowski
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
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Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser 
att det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en 
tydlig och stabil strategi för Europas 
industrier.

Parlamentet anser vidare att det jämte 
klimatlagen är mer nödvändigt att 
säkerställa politisk samstämmighet i all 
unionspolitik och en homogen styrmetod 
på alla politikområden för att det ska 
finnas säkerhet och förutsägbarhet för 
europeiska industrier att basera sina 
beslut och investeringar på.

Or. en

Ändringsförslag 420
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier. 
Parlamentet efterlyser strikt respekt för 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 421
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Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för lågutsläppande 
och utsläppsfri teknik och hållbara 
produkter, processer och tjänster genom 
hela värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet betonar 
att det också behövs en mer holistisk och 
systematisk bindande målbild för att 
säkerställa politisk samstämmighet i all 
unionspolitik och en homogen, transparent 
styrmetod på alla politikområden som 
banar väg för en tydlig, förutsägbar och 
stabil strategi för Europas industrier.

Or. en

Ändringsförslag 422
Marc Botenga, Sira Rego
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen 
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ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

inte är tillräckligt ambitiös med det första 
steget mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

Or. en

Ändringsförslag 423
Aldo Patriciello

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en 
tydlig och stabil strategi för Europas 
industrier.

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för lågutsläppande 
och förnybar teknik, hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror, energiintensiva 
industrier, tillverkning och sektorn för 
industriella tjänster. Parlamentet anser 
vidare att klimatlagen är ett första steg mot 
att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det dessutom behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden, vilket skulle bana väg för 
en tydlig och stabil strategi för Europas 
industrier.

Or. en

Ändringsförslag 424
Patrizia Toia

Förslag till resolution
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Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för lågutsläppande, 
utsläppsfri och förnybar teknik och 
hållbara produkter, processer och tjänster 
genom hela värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 
politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

Or. en

Ändringsförslag 425
Gianna Gancia

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
politisk samstämmighet i all unionspolitik 
och en homogen styrmetod på alla 

14. Europaparlamentet anser att det 
finns en betydande potential på inhemska 
och globala marknader för 
lågutsläppsteknik och hållbara produkter, 
processer och tjänster genom hela 
värdekedjan, från råvaror till 
energiintensiva industrier, tillverkning och 
sektorn för industriella tjänster. 
Parlamentet anser vidare att klimatlagen är 
ett första steg mot att förankra klimatmål i 
unionslagstiftningen. Parlamentet anser att 
det också behövs en mer holistisk och 
systematisk målbild för att säkerställa 
strategisk samstämmighet i all 
unionspolitik och en homogen styrmetod 
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politikområden som banar väg för en tydlig 
och stabil strategi för Europas industrier.

på alla politikområden som banar väg för 
en tydlig och stabil strategi för Europas 
industrier.

Or. it

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

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att skynda på genomförandet 
av den europeiska batterialliansen för att 
frigöra potentialen i dess strategiska 
värdekedja, öka möjligheterna till 
innovativa, lokalt producerade batterier, 
skapa europeiskt mervärde, bidra till den 
europeiska bilindustrins konkurrenskraft 
och underlätta övergången till ett 
koldioxidfritt elsystem. Parlamentet 
erkänner att den europeiska bilindustrin 
är på nedgång och befinner sig i en 
krissituation. Parlamentet menar att det 
är nödvändigt att behålla och 
vidareutveckla sammanhängande och 
dynamiska kedjor för forskning, 
tillverkning, produktion, värde och 
innovation i EU, med fokus på 
fordonsproduktion. Parlamentet anser att 
det är nödvändigt att skapa en god cirkel 
som främjar innovation, sysselsättning, 
konkurrenskraft, hälsa, miljö och 
rörlighet för att hålla bilindustrin 
konkurrenskraftig efter covid-krisen.

Or. en
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Ändringsförslag 427
Grzegorz Tobiszowski
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja investeringar 
som syftar till att utvidga 
transportinfrastruktur, i synnerhet 
koldioxidsnål infrastruktur, vilket skulle 
göra det möjligt, för det första, att uppnå 
en multiplikatoreffekt genom att placera 
beställningar till ett brett spektrum av 
aktörer – entreprenörer, 
underentreprenörer, leverantörer och 
deras underleverantörer – och, för det 
andra, att säkerställa en långsiktig 
hållbar tillväxt genom att komplettera och 
utveckla kopplingar mellan EU:s 
regioner.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet erinrar om att 
försvars- och rymdfartsindustrin i Europa 
är en mycket specifik industrisektor som 
av denna anledning behöver en specifik 
politik på grund av sin unika natur. I linje 
med de europeiska fördragen anser 
parlamentet att ett genomförande av 
särskilda åtgärder eller en särskild politik 
för den europeiska försvars- och 
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rymdfartsindustrin inte bör undergräva 
medlemsstaternas nationella befogenheter 
när det gäller säkerhet och försvar.

Or. en

Ändringsförslag 429
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet insisterar på 
att en större användning av källor för 
förnybar och ren energi kräver lämpliga 
infrastrukturer inom och mellan länder 
för att säkerställa en ekonomiskt 
överkomlig och hållbar energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fastställa EU-mål när det gäller 
användningen av energiinfrastrukturer 
för förnybar energi, däribland åtgärder 
för att främja gemenskaper kring 
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 430
Ismail Ertug

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet understryker 
potentialen av sektorsintegration för att 
koppla samman energiförbrukande 
sektorer såsom byggsektorn, 
transportsektorn och industrisektorn. 
Parlamentet fäster särskild 
uppmärksamhet vid grön vätgas från 
förnybara energikällor som ett medel för 
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att uppnå bättre sektorsintegration.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet understryker 
potentialen av bilelektrifiering, som bör 
uppmuntras genom användning av 
förnybar elektricitet, grön vätgas, smart 
laddning och stöd till forskning om 
batterier.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14b. Europaparlamentet betonar när 
det gäller uppnåendet av klimatmålen i 
Parisavtalet att det europeiska systemet 
för handel med utsläppsrätter är ett 
centralt verktyg för att uppnå 
klimatneutralitet genom en 
marknadsbaserad strategi som 
säkerställer teknikneutralitet och 
uppmuntrar industrin att uppnå de 
politiska målen genom de mest effektiva 
teknikerna som är tillgängliga. 
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Parlamentet framhåller att utfasning av 
fossila bränslen från energiintensiva 
industrier såsom stål, cement och 
kemikalier är en högsta prioritet och 
understryker att det är nödvändigt att 
undvika läckage av koldioxid, 
investeringar och arbetstillfällen. 
Parlamentet upprepar att detta kräver 
storskalig tillgång på ekonomiskt 
överkomlig ren energi och stödjande 
infrastruktur. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att prioritera att göra 
investeringar i energiinfrastruktur 
möjliga, inklusive för avskiljning, 
användning och lagring av koldioxid och 
för vätgas, i linje med behovet av en 
utfasning av fossila bränslen från dessa 
kluster. Parlamentet efterlyser i detta 
sammanhang att de CCS-verksamheter 
som omfattas av direktivet om 
utsläppshandel utvidgas till att inkludera 
multimodala transportalternativ.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14c. Europaparlamentet erkänner den 
roll som kärnenergi kan spela som en 
koldioxidsnål teknik i den nationella 
energimixen, förutsatt att tillräckliga 
åtgärder vidtas för att uppnå högsta 
säkerhetsstandarder och när det gäller 
nedstängning samt att 
gränsöverskridande problem beaktas, och 
parlamentet anser att kärnenergi kan 
spela en roll för att uppnå klimatmålen 
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eftersom den inte orsakar utsläpp av 
växthusgaser och även kan säkerställa en 
betydande andel av elproduktionen i 
Europa. Med tanke på det avfall som 
denna energi producerar anser dock 
parlamentet att denna energi kräver en 
strategi på medellång och lång sikt som 
beaktar tekniska framsteg (laser, fusion 
osv.) och siktar på att förbättra 
hållbarheten inom hela sektorn.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas och kärnkraft som ett 
verktyg för energiomställning och väte som 
en potentiellt banbrytande teknik. 
Parlamentet välkomnar lanseringen av en 
allians för ren vätgas och en allians av 
koldioxidsnåla industrier. Parlamentet 
understryker att det är nödvändigt att 
skynda på forskningen om storskalig 
produktion av vätgas och grönt bränsle 
och teknik för avskiljning och lagring av 
koldioxid samt att utforska den potentiella 
användningen av geotermiska 
energikällor. Parlamentet vill även att 
större uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet, 
infrastrukturer och säker försörjning av 
ren och ekonomiskt överkomlig energi 
och rena och ekonomiskt överkomliga 
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gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

råmaterial. Parlamentet uppmanar EU:s 
institutioner, medlemsstater, regioner, 
industrin samt alla övriga relevanta 
aktörer att arbeta tillsammans för att 
förbättra Europas energieffektivitet och 
skapa pionjärmarknader för ren teknik. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner och att omställningen för 
industrier vars slutprodukt inte är förenlig 
med målen i den ekologiska 
omställningen stöds – och vill att EIB 
utnyttjas bättre som unionens ”klimatbank” 
för att förstärka en hållbar finansiering av 
de offentliga och privata sektorerna och 
bistå företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen. Parlamentet betonar 
att stålindustrin är särskilt utsatt för 
orättvis konkurrens. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stärka sitt 
skydd mot koldioxidläckage, inbegripet 
för små och medelstora industrier, och att 
använda mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna och s.k. 
differenskontrakt för koldioxid, som är i 
överensstämmelse med WTO:s regler, som 
ett nödvändigt medel för att skydda 
tillverkare och arbetstillfällen i EU mot 
illojal internationell konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 435
Grzegorz Tobiszowski
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 15. Europaparlamentet vidhåller att en 



AM\1208890SV.docx 69/181 PE653.877v02-00

SV

verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. 
Parlamentet vill även att större 
uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet och 
energiförsörjning. Parlamentet uppmanar 
rådet att lägga mer pengar från EU-
budgeten på klimatinsatser. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att 
industrier med stort koldioxidläckage inte 
får några EU-subventioner – och vill att 
EIB utnyttjas bättre som unionens 
”klimatbank” för att förstärka en hållbar 
finansiering av de offentliga och privata 
sektorerna och bistå företagen i 
minskningen av koldioxidutsläppen – och 
att använda mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna som ett 
sätt att skydda tillverkare och 
arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla nyckelsektorer inom ekonomin, 
inbegripet de utsläppshandelssektorer och 
icke-utsläppshandelssektorer som 
omfattas, bör bidra till att nå unionens 
klimatmål. Parlamentet understryker 
härvidlag betydelsen av naturgas som ett 
verktyg för hållbar och kostnadseffektiv 
energiomställning och en produkt som 
tekniskt möjliggör användning av nya 
gaser, såsom biogas, biometan och väte. 
Parlamentet betonar att naturgas och 
andra gasformiga bränslen kommer att 
användas som bränsle i industrisektorn, 
med tanke på att det inte finns några 
andra tillämpliga alternativ inom 
överskådlig framtid. Parlamentet 
efterlyser ett tydligt och stabilt regelverk 
som stöder utvecklingen och 
moderniseringen av gasinfrastruktur och 
betonar att dessa investeringar inte får 
utsättas för diskriminerande behandling 
när det gäller EU-finansiering eller 
klassificering. Parlamentet vill även att 
större uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet 
och energiförsörjning. Parlamentet 
uppmanar rådet att lägga mer pengar från 
EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med risk för stort 
koldioxidläckage fortsätter att gynnas av 
EU-subventioner för att investera i 
innovativ miljöteknik – och vill att EIB 
utnyttjas bättre som unionens ”klimatbank” 
för att förstärka en hållbar finansiering av 
de offentliga och privata sektorerna och 
hjälpa företagen att anpassa sig till nya 
miljöstandarder – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. en
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Ändringsförslag 436
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av konkurrenskraftig 
koldioxidfri elektricitet som en viktig 
möjliggörande faktor för energiintensiva 
industrier, gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte samt 
avskiljning, användning och lagring av 
koldioxid som en potentiellt banbrytande 
teknik. Parlamentet vill även att större 
uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet och 
energiförsörjning och efterlyser 
stödmekanismer för att säkerställa 
tillgången till ekonomiskt överkomlig och 
säker koldioxidfri elektricitet för 
energiintensiva sektorer. Parlamentet 
uppmanar rådet att lägga mer pengar från 
EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna samt förbättringar av befintliga 
åtgärder mot koldioxidläckage och 
handelspolitiska skyddsåtgärder för att 
skydda tillverkare och arbetstillfällen i EU 
mot illojal internationell konkurrens. 
Kommissionen bör även utforska andra 
verktyg än mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna för att 
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stödja den europeiska industrins 
omvandling för att uppnå unionens 
klimatmål.

Or. en

Ändringsförslag 437
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag den 
roll som ren och hållbar energi spelar i 
omställningen till rena ekonomier och 
betonar vikten av konkurrenskraftig 
koldioxidfri elektricitet för europeiska 
industrier. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa tillräckliga 
investeringar till infrastrukturprojekt för 
ren energi, såsom smarta nät, för att 
uppfylla kraven för den ökande 
elektrifieringen och understryker 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
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mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 438
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga 
mer pengar från EU-budgeten på 
klimatinsatser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att industrier med 
stort koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
är en färdplan för att forma framtidens 
industri. Parlamentet understryker 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik som en 
åtgärd för att säkerställa EU:s 
energioberoende. Parlamentet vill även att 
större uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet 
och energiförsörjning. Parlamentet 
uppmanar EIB att förstärka finansieringen 
av de offentliga och privata sektorerna och 
bistå företagen mot en ekonomi som 
skapar sysselsättning och välstånd och att 
använda mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna som ett 
sätt att skydda tillverkare och 
arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. en
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Ändringsförslag 439
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas 
åt nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga 
mer pengar från EU-budgeten på 
klimatinsatser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att industrier med 
stort koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda 
tillverkare och arbetstillfällen i EU mot 
illojal internationell konkurrens.

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en stabil ram med klimatmål som 
färdplan för att forma framtidens industri. 
Parlamentet anser att alla sektorer bör bidra 
till att nå unionens klimatmål och 
understryker härvidlag betydelsen av gas 
som ett verktyg för energiomställning och 
vätgastekniker som viktiga banbrytande 
tekniker. Parlamentet understryker att ett 
motståndskraftigt funktionssätt hos den 
inre energimarknaden är en viktig del av 
energiomställningen. Parlamentet 
efterlyser i detta sammanhang att större 
uppmärksamhet ägnas åt utveckling av 
smarta och digitala el- och gasnät som är 
helt förenliga med målen om minskade 
koldioxidutsläpp, i syfte att stärka den 
inre energimarknaden, stödja 
energiomställningen och trygga 
energiförsörjningen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att göra detta till en 
utgiftsprioritering i återuppbyggnads- och 
återhämtningsfasen och att stödja 
utvecklingen av transnationella energinät 
samt effektiva och snabba 
beslutsprocesser för att stödja det. 
Parlamentet påminner om att användning 
av WTO-förenliga internationella 
marknadsmekanismer kan bidra till att 
uppnå EU:s och medlemsstaternas 
klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt. 
och att lägga fram förslag till en snabb 
harmonisering av nationella 
energihandelsregler.

Or. en
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Ändringsförslag 440
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas 
åt nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga 
mer pengar från EU-budgeten på 
klimatinsatser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att industrier med 
stort koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda 
tillverkare och arbetstillfällen i EU mot 
illojal internationell konkurrens.

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en stabil ram med klimatmål som 
färdplan för att forma framtidens industri. 
Parlamentet anser att alla sektorer bör bidra 
till att nå unionens klimatmål och 
understryker härvidlag betydelsen av gas 
som ett verktyg för energiomställning och 
vätgastekniker som viktiga banbrytande 
tekniker. Parlamentet understryker att ett 
motståndskraftigt funktionssätt hos den 
inre energimarknaden är en viktig del av 
energiomställningen. Parlamentet 
efterlyser i detta sammanhang att större 
uppmärksamhet ägnas åt utveckling av 
smarta och digitala el- och gasnät som är 
helt förenliga med målen om minskade 
koldioxidutsläpp, i syfte att stärka den 
inre energimarknaden, stödja 
energiomställningen och trygga 
energiförsörjningen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att göra detta till en 
utgiftsprioritering i återuppbyggnads- och 
återhämtningsfasen och att stödja 
utvecklingen av transnationella energinät 
samt effektiva och snabba 
beslutsprocesser för att stödja det. 
Parlamentet påminner om att användning 
av den internationella 
marknadsmekanismen kan bidra till att 
uppnå EU:s och medlemsstaternas 
klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt. 
och att lägga fram förslag till en snabb 
harmonisering av nationella 
energihandelsregler.

Or. en
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Ändringsförslag 441
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas 
åt nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga 
mer pengar från EU-budgeten på 
klimatinsatser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att industrier med 
stort koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda 
tillverkare och arbetstillfällen i EU mot 
illojal internationell konkurrens.

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en stabil ram med klimatmål som 
färdplan för att forma framtidens industri. 
Parlamentet anser att alla sektorer bör bidra 
till att nå unionens klimatmål och 
understryker härvidlag betydelsen av gas 
som ett verktyg för energiomställning och 
vätgastekniker som viktiga banbrytande 
tekniker. Parlamentet understryker att ett 
motståndskraftigt funktionssätt hos den 
inre energimarknaden är en viktig del av 
energiomställningen. Parlamentet 
efterlyser i detta sammanhang att större 
uppmärksamhet ägnas åt utveckling av 
smarta och digitala el- och gasnät som är 
helt förenliga med målen om minskade 
koldioxidutsläpp, i syfte att stärka den 
inre energimarknaden, stödja 
energiomställningen och trygga 
energiförsörjningen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att göra detta till en 
utgiftsprioritering i återuppbyggnads- och 
återhämtningsfasen och att stödja 
utvecklingen av transnationella energinät 
samt effektiva och snabba 
beslutsprocesser för att stödja det. 
Parlamentet påminner om att användning 
av internationella marknadsmekanismer 
kan bidra till att uppnå EU:s och 
medlemsstaternas klimatmål på ett 
kostnadseffektivt sätt. och att lägga fram 
förslag till en snabb harmonisering av 
nationella energihandelsregler.
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Or. en

Ändringsförslag 442
Salvatore De Meo

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas 
åt nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga 
mer pengar från EU-budgeten på 
klimatinsatser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att industrier med 
stort koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda 
tillverkare och arbetstillfällen i EU mot 
illojal internationell konkurrens.

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en stabil ram med klimatmål som 
färdplan för att forma framtidens industri. 
Parlamentet anser att alla sektorer bör bidra 
till att nå unionens klimatmål och 
understryker härvidlag betydelsen av gas 
som ett verktyg för energiomställning och 
vätgastekniker som viktiga banbrytande 
tekniker. Parlamentet understryker att ett 
motståndskraftigt funktionssätt hos den 
inre energimarknaden är en viktig del av 
energiomställningen. Parlamentet 
efterlyser i detta sammanhang att större 
uppmärksamhet ägnas åt utveckling av 
smarta och digitala el- och gasnät som är 
helt förenliga med målen om minskade 
koldioxidutsläpp, i syfte att stärka den 
inre energimarknaden, stödja 
energiomställningen och trygga 
energiförsörjningen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att göra detta till en 
utgiftsprioritering i återuppbyggnads- och 
återhämtningsfasen och att stödja 
utvecklingen av transnationella energinät 
samt effektiva och snabba 
beslutsprocesser för att stödja det. 
Parlamentet påminner om att användning 
av internationella marknadsmekanismer 
kan bidra till att uppnå EU:s och 
medlemsstaternas klimatmål på ett 
kostnadseffektivt sätt. och att lägga fram 
förslag till en snabb harmonisering av 
nationella energihandelsregler.

Or. en
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Ändringsförslag 443
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga 
mer pengar från EU-budgeten på 
klimatinsatser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att industrier med 
stort koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med mål 
som färdplan för att forma framtidens 
industri. Parlamentet understryker 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner och att använda mekanismen 
för koldioxidjustering vid gränserna som 
ett sätt att skydda tillverkare och 
arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens och import av 
produkter och tjänster med kraftigt 
miljöavtryck.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15
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Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på 
klimatinsatser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att industrier med 
stort koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med mål för 
klimat och industriell prestanda som 
färdplan för att forma framtidens industri. 
Parlamentet anser att alla sektorer bör bidra 
till att nå unionens klimatmål på ett rättvist 
sätt och i enlighet med sin 
minskningspotential och understryker 
härvidlag betydelsen av gas som ett 
verktyg för energiomställning under en 
begränsad tid och väte, särskilt grön 
vätgas, som en potentiellt banbrytande 
teknik. Parlamentet vill även att större 
uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet, 
energiförsörjning och ekonomisk 
överkomlighet. Parlamentet uppmanar 
rådet att öka utgifterna från EU:s budget 
för klimatförändringsinsatser till minst 
25 procent samt fler inadekvata program 
som Horisont Europa. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att 
industrier med höga koldioxidutsläpp inte 
får några EU-subventioner – och vill att 
EIB utnyttjas bättre som unionens 
”klimatbank” för att förstärka en hållbar 
finansiering av de offentliga och privata 
sektorerna och bistå företagen i 
minskningen av koldioxidutsläppen – och 
att använda mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna som ett 
sätt att skydda tillverkare och 
arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 445
Niels Fuglsang, Mohammed Chahim

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag



AM\1208890SV.docx 79/181 PE653.877v02-00

SV

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. 
Parlamentet vill även att större 
uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet och 
energiförsörjning. Parlamentet uppmanar 
rådet att lägga mer pengar från EU-
budgeten på klimatinsatser. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att 
industrier med stort koldioxidläckage inte 
får några EU-subventioner – och vill att 
EIB utnyttjas bättre som unionens 
”klimatbank” för att förstärka en hållbar 
finansiering av de offentliga och privata 
sektorerna och bistå företagen i 
minskningen av koldioxidutsläppen – och 
att använda mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna som ett 
sätt att skydda tillverkare och 
arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som ett 
potentiellt genombrott. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå en 
reform av EU:s utsläppshandelssystem för 
att säkerställa ett högre pris på 
utsläppsrätter för koldioxid som ett sätt att 
främja investeringar i grön teknik, av 
vilken en stor del produceras i EU:s 
teknik. Parlamentet vill även att större 
uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet och 
energiförsörjning. Parlamentet uppmanar 
rådet att lägga mer pengar från EU-
budgeten på klimatinsatser. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att 
industrier med stort koldioxidläckage inte 
får några EU-subventioner – och vill att 
EIB utnyttjas bättre som unionens 
”klimatbank” för att förstärka en hållbar 
finansiering av de offentliga och privata 
sektorerna och bistå företagen i 
minskningen av koldioxidutsläppen – och 
att använda mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna som ett 
sätt att skydda tillverkare och 
arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 446
Marek Paweł Balt

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
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behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av konkurrenskraftig 
koldioxidfri elektricitet som en viktig 
möjliggörande faktor för energiintensiva 
industrier, gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning och 
efterlyser stödmekanismer för att 
säkerställa tillgången till ekonomiskt 
överkomlig och säker koldioxidfri 
elektricitet för energiintensiva sektorer. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 447
Aldo Patriciello

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
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framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. 
Parlamentet vill även att större 
uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet och 
energiförsörjning. Parlamentet uppmanar 
rådet att lägga mer pengar från EU-
budgeten på klimatinsatser. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att 
industrier med stort koldioxidläckage inte 
får några EU-subventioner – och vill att 
EIB utnyttjas bättre som unionens 
”klimatbank” för att förstärka en hållbar 
finansiering av de offentliga och privata 
sektorerna och bistå företagen i 
minskningen av koldioxidutsläppen – och 
att använda mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna som ett 
sätt att skydda tillverkare och 
arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och påminner i detta avseende 
om betydelsen av att säkra klimatneutral 
energi till globalt konkurrenskraftiga 
priser för industrierna och, i detta 
avseende, behovet av att skynda på 
utvecklingen och integreringen av 
förnybara kapaciteter i energimixen och 
att underlätta ibruktagandet av 
vätgasproduktion baserad på förnybar 
elektricitet samt dess användning i 
sektorer där det är svårt att minska 
utsläppen.

Parlamentet uppmanar rådet att öka 
utgifterna från EU-budgeten för 
klimatinsatser till minst 30 procent av 
budgeten. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att industrier med 
stort koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 448
Dominique Riquet, Christophe Grudler
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Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner och att omställningen 
fortsätter inom industrier vars slutprodukt 
inte är förenlig med målen med den gröna 
omställningen – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. fr

Ändringsförslag 449
Gianna Gancia

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 15. Europaparlamentet vidhåller att en 
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verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet är 
medvetet om att sådana mål enbart får 
betydelse om de även godtas av de främst 
direkt berörda tredjeländerna. Parlamentet 
anser att alla sektorer bör bidra till att nå 
unionens klimatmål och understryker 
härvidlag betydelsen av gas som ett 
verktyg för energiomställning och väte som 
en potentiellt banbrytande teknik. 
Parlamentet vill även att större 
uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet och 
energiförsörjning. Parlamentet uppmanar 
rådet att lägga mer pengar från EU-
budgeten på klimatinsatser. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att 
industrier med stort koldioxidläckage inte 
får några EU-subventioner – och vill att 
EIB utnyttjas bättre som unionens 
”klimatbank” för att förstärka en hållbar 
finansiering av de offentliga och privata 
sektorerna och bistå företagen i 
minskningen av koldioxidutsläppen – och 
att använda mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna som ett 
sätt att skydda tillverkare och 
arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. it

Ändringsförslag 450
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
måste vara baserad på ett regelverk som 
fastställer en övergripande 
utvecklingsbana för utsläppsminskningar 
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alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. 
Parlamentet vill även att större 
uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet och 
energiförsörjning. Parlamentet uppmanar 
rådet att lägga mer pengar från EU-
budgeten på klimatinsatser. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att 
industrier med stort koldioxidläckage inte 
får några EU-subventioner – och vill att 
EIB utnyttjas bättre som unionens 
”klimatbank” för att förstärka en hållbar 
finansiering av de offentliga och privata 
sektorerna och bistå företagen i 
minskningen av koldioxidutsläppen – och 
att använda mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna som ett 
sätt att skydda tillverkare och 
arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

mot unionens 2030-mål beträffande 
klimatet och nettonollutsläpp av 
växthusgaser i överensstämmelse med 
Parisavtalet, med tydliga femårsmål och 
indikatorer. Parlamentet anser att alla 
sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av att kommissionen utvecklar 
sektorsspecifika vägar där man fastställer 
de åtgärder som krävs för att nå dessa mål 
och säkerställa en konsekvent politik. 
Parlamentet betonar att dessa klimatvägar 
förbättrar den långsiktiga säkerheten och 
regleringsmässiga förutsägbarheten för 
investerare och ska fungera som en 
riktlinje för framtida politiska åtgärder 
som, i sin tur, ska orientera framtida 
industri- och investeringsbeslut.

Or. en

Ändringsförslag 451
Pietro Fiocchi

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av att stärka forskningen och 
den tekniska utvecklingen som 
nödvändiga faktorer för att främja 
omställningen och av gas som ett verktyg 
för energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
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pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. it

Ändringsförslag 452
Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och påminner i detta avseende 
om den strategiska rollen hos 
elinfrastrukturer för energi- och 
klimatomställningarna och understryker 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 



PE653.877v02-00 86/181 AM\1208890SV.docx

SV

förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. 
Parlamentet vill även att större 
uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet och 
energiförsörjning. Parlamentet uppmanar 
rådet att lägga mer pengar från EU-
budgeten på klimatinsatser. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att 
industrier med stort koldioxidläckage inte 
får några EU-subventioner – och vill att 
EIB utnyttjas bättre som unionens 
”klimatbank” för att förstärka en hållbar 
finansiering av de offentliga och privata 
sektorerna och bistå företagen i 
minskningen av koldioxidutsläppen – och 
att använda mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna som ett 

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en styrningsram för att fastställa 
mål, definiera sektorsspecifika färdplaner, 
övervaka utvecklingen i industrins 
omställning med hjälp av i synnerhet de 
kriterier som anges i EU:s klassificering 
och företagens klassificeringsrelaterade 
obligatoriska årliga redovisning, samt 
säkerställa en konsekvent politik. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att inrätta ett oberoende 
observatorium för att forma framtidens 
industri. Parlamentet anser att alla sektorer 
bör bidra till att nå unionens klimat- och 
miljömål och uppmanar därför 
kommissionen att skapa en övergripande 
strategi som omfattar en tydlig tidslinje 
för att spåra framsteg i detta avseende och 
understryker betydelsen av förnybar 
energi och förnybar vätgas för att leda in 
industrisektorer på en klimatneutral väg, 
gas som ett verktyg för energiomställning 
och väte som en potentiellt banbrytande 
teknik samt efterlyser att större 
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sätt att skydda tillverkare och 
arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet och 
energiförsörjning. Parlamentet uppmanar 
rådet att lägga mer pengar från EU-
budgeten på klimatinsatser.

Or. en

Ändringsförslag 454
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
se till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser 
och vill att EIB utnyttjas bättre som 
unionens ”klimatbank” för att förstärka en 
hållbar finansiering av de offentliga och 
privata sektorerna och bistå företagen i 
minskningen av koldioxidutsläppen – och 
att använda mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna som ett 
sätt att skydda tillverkare och 
arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. en
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Ändringsförslag 455
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av energikällor som inte 
släpper ut växthusgaser, gas som ett 
verktyg för energiomställning och väte som 
en potentiellt banbrytande teknik. 
Parlamentet vill även att större 
uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet och 
energiförsörjning. Parlamentet uppmanar 
rådet att lägga mer pengar från EU-
budgeten på klimatinsatser. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att 
industrier med stort koldioxidläckage inte 
får några EU-subventioner – och vill att 
EIB utnyttjas bättre som unionens 
”klimatbank” för att förstärka en hållbar 
finansiering av de offentliga och privata 
sektorerna och bistå företagen i 
minskningen av koldioxidutsläppen – och 
att använda mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna som ett 
sätt att skydda tillverkare och 
arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 15
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Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av koldioxidfri och förnybar 
gas som ett verktyg för energiomställning 
och rent väte, särskilt grön vätgas, som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 457
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
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klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning, särskilt 
för de energiintensiva industrierna. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare 
och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

Or. fr

Ändringsförslag 458
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. 
Parlamentet vill även att större 
uppmärksamhet ägnas åt nätsäkerhet och 
energiförsörjning. Parlamentet uppmanar 
rådet att lägga mer pengar från EU-

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
som kan forma framtidens industri utan att 
lämna någon på efterkälken behöver en 
stark styrningsram som fastställer mål, 
definierar sektorsspecifika färdplaner för 
industriella omställningar, övervakar 
framsteg och ytterst säkerställer en 
konsekvent politik. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att definiera en 
inkluderande och transparent styrning för 
definition av en tydlig färdplan som 
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budgeten på klimatinsatser. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att 
industrier med stort koldioxidläckage inte 
får några EU-subventioner, att EIB 
utnyttjas bättre som unionens 
”klimatbank” för att förstärka en hållbar 
finansiering av de offentliga och privata 
sektorerna och bistå företagen i 
minskningen av koldioxidutsläppen samt 
att använda mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna som ett 
sätt att skydda tillverkare och 
arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

fastställer mål när det gäller klimat och 
minskade växthusgasutsläpp fram till 
2050, inklusive milstolpar för 2030 och 
2040, samt de relativa sektorsspecifika 
vägar och mål som ska vägleda de 
industriella omvandlingarna. Parlamentet 
uppmanar dessutom kommissionen att 
inrätta ett oberoende observatorium med 
experter, intressenter och det civila 
samhället för att övervaka och rapportera 
om industrisektorernas framsteg för att 
uppnå målen, och att föreslå korrigerande 
åtgärder för de industrisektorer som inte 
lyckas hålla rätt kurs.

Or. en

Ändringsförslag 459
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av gas som ett verktyg för 
energiomställning och väte som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner – och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 

15. Europaparlamentet vidhåller att en 
verkligt effektiv europeisk industripolitik 
behöver en ”instrumentpanel” med 
klimatmål som färdplan för att forma 
framtidens industri. Parlamentet anser att 
alla sektorer bör bidra till att nå unionens 
klimatmål och understryker härvidlag 
betydelsen av grön vätgas som en 
potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet 
vill även att större uppmärksamhet ägnas åt 
nätsäkerhet och energiförsörjning. 
Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort 
koldioxidläckage inte får några EU-
subventioner och vill att EIB utnyttjas 
bättre som unionens ”klimatbank” för att 
förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
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företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – och att använda 
mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda 
tillverkare och arbetstillfällen i EU mot 
illojal internationell konkurrens.

koldioxidutsläppen och uppmanar därför 
kommissionen att anta en ny 
immaterialrättsstrategi som främjar 
överföring av viktig miljöteknik till 
utvecklingsländer genom att bevilja gratis 
eller öppna licenser för sådan teknik.

Or. en

Ändringsförslag 460
Salvatore De Meo

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a.  Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka skyddet mot 
koldioxidläckage, inbegripet för små och 
medelstora industrier och utan att 
snedvrida konkurrensen, och säkerställa 
att industriell produktion blomstrar i 
Europa, och efterlyser bättre användning 
av EIB som unionens ”klimatbank” för 
att förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – samt att snarast 
möjligt överväga mekanismer för 
koldioxidjustering vid gränserna, som är 
förenliga med WTO:s regler och unionens 
övriga frihandelsavtal, som ett sätt att 
säkerställa en konkurrenspräglad miljö 
för EU:s industrier, inbegripet 
nedströmstillverkare baserat på grundliga 
konsekvensbedömningar. Parlamentet 
understryker att ett förbättrat 
byggnadsbestånd har störst potential att 
uppnå EU:s energi- och klimatmål och att 
politik, finansiering och 
innovation/digitalisering är de tre 
viktigaste faktorerna för att möjliggöra en 
hållbar bebyggd miljö. Parlamentet anser 
att för att maximera byggnaders potential 
för energieffektivitet krävs en smart 
kombination av strikt tillämpning av 
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befintlig politik, nya politiska initiativ för 
att avveckla de byggnader som har sämst 
energiprestanda, adekvata 
finansieringsmekanismer samt 
investeringar i innovativa lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 461
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka skyddet mot 
koldioxidläckage, inbegripet för små och 
medelstora industrier och utan att 
snedvrida konkurrensen, och säkerställa 
att industriell produktion blomstrar i 
Europa, och efterlyser bättre användning 
av EIB som unionens ”klimatbank” för 
att förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – samt att snarast 
möjligt överväga mekanismer för 
koldioxidjustering vid gränserna, som är 
förenliga med WTO:s regler och unionens 
övriga frihandelsavtal, som ett sätt att 
säkerställa en konkurrenspräglad miljö 
för EU:s industrier, inbegripet 
nedströmstillverkare baserat på grundliga 
konsekvensbedömningar. Parlamentet 
understryker att ett förbättrat 
byggnadsbestånd har störst potential att 
uppnå EU:s energi- och klimatmål och att 
politik, finansiering och 
innovation/digitalisering är de tre 
viktigaste faktorerna för att möjliggöra en 
hållbar bebyggd miljö. Parlamentet anser 
att för att maximera byggnaders potential 
för energieffektivitet krävs en smart 
kombination av strikt tillämpning av 
befintlig politik, nya politiska initiativ för 
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att avveckla de byggnader som har sämst 
energiprestanda, adekvata 
finansieringsmekanismer samt 
investeringar i innovativa lösningar.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka skyddet mot 
koldioxidläckage, inbegripet för små och 
medelstora industrier och utan att 
snedvrida konkurrensen, och säkerställa 
att industriell produktion blomstrar i 
Europa, och efterlyser bättre användning 
av EIB som unionens ”klimatbank” för 
att förstärka en hållbar finansiering av de 
offentliga och privata sektorerna och bistå 
företagen i minskningen av 
koldioxidutsläppen – samt att snarast 
möjligt överväga mekanismer för 
koldioxidjustering vid gränserna, som är 
förenliga med WTO:s regler och unionens 
övriga frihandelsavtal, som ett sätt att 
säkerställa en konkurrenspräglad miljö 
för EU:s industrier, inbegripet 
nedströmstillverkare baserat på grundliga 
konsekvensbedömningar. Parlamentet 
understryker att ett förbättrat 
byggnadsbestånd har störst potential att 
uppnå EU:s energi- och klimatmål och att 
politik, finansiering och 
innovation/digitalisering är de tre 
viktigaste faktorerna för att möjliggöra en 
hållbar bebyggd miljö. Parlamentet anser 
att för att maximera byggnaders potential 
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för energieffektivitet krävs en smart 
kombination av strikt tillämpning av 
befintlig politik, nya politiska initiativ för 
att avveckla de byggnader som har sämst 
energiprestanda, adekvata 
finansieringsmekanismer samt 
investeringar i innovativa lösningar.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet understryker 
den stora betydelse som europeisk industri 
har för europeisk välfärd och utfasningen 
av fossila bränslen i Europa. Parlamentet 
understryker dessutom de ökade 
produktionskostnaderna för europeisk 
industri för att kunna uppfylla höga 
sociala och miljömässiga standarder och 
bidra till klimatneutralitet fram till 2050 
samt den ökade internationella 
konkurrensen som leder till ett överskott 
av billiga importerade produkter på de 
europeiska marknaderna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen i detta avseende 
att förbättra och upprätthålla effektiva 
instrument för att förhindra 
koldioxidläckage och samtidigt förebygga 
oförutsedda vinster, däribland att bedöma 
behovet av ytterligare gratis 
utsläppsrätter, statligt stöd för att ersätta 
indirekta elkostnader inom ramen för 
systemet för handel med utsläppsrätter 
samt en WTO-förenlig koldioxidjustering 
vid gränserna. Parlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att till fullo 
använda sina handelspolitiska 
skyddsinstrument och skyddsåtgärder och 
att göra ett fullständigt åtagande till 
Parisavtalet och ILO:s arbetsnormer till 
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en förutsättning för frihandelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 464
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta ett balanserat 
oberoende observatorium, bestående av 
relevanta experter och intressenter, 
inklusive organisationer från det civila 
samhället, för att kontinuerligt övervaka 
de enskilda industrisektorernas framsteg 
mot klimatmålen, i synnerhet målet om 
nettonollutsläpp av växthusgaser, och att 
ge kommissionen råd när det gäller 
tillämpningen av EU:s 
hållbarhetsklassificering, inbegripet 
prioriterade infrastrukturer, projekt och 
mål, samt föreslå korrigerande åtgärder 
på ett evidensbaserat, inkluderande och 
transparent sätt om utsläppen från en 
industrisektor skulle avvika från den 
fastställda specifika vägen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet betonar vikten 
av den vetenskaps- och innovationsledda 
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agendan för hållbar tillväxt, som främjar 
ekonomisk öppenhet och 
innovationsvänliga marknader. 
Parlamentet betonar att den bör baseras 
på ett helhetsperspektiv, vilket kräver en 
ambitiös politisk mix med högre 
investeringsnivåer, inbegripet utländska 
direktinvesteringar, inom forskning och 
innovation och en förnyelse av den 
europeiska industrin, både inom nya 
lovande sektorer och i mogna sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 466
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att omvärdera och justera 
europeisk miljölagstiftning, såsom EIA-
direktivet 2011/92/EU, för att möjliggöra 
och skynda på godkännandeförfaranden 
för storskaliga infrastrukturprojekt, vilka 
behövs för en framgångsrik omvandling 
av energi- och rörlighetssektorerna, och 
att säkerställa ett konsekvent 
beslutsfattande på EU-nivå när det gäller 
den nya gröna given.

Or. en

Ändringsförslag 467
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet påminner om 
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att den europeiska industrins 
konkurrenskraft enbart kommer att 
kunna stärkas med hjälp av ett 
välfungerande infrastrukturnät. 
Parlamentet uppmanar till en långsiktig 
investeringsstrategi för att rusta upp och 
renovera infrastruktur samt till mindre 
administrativa hinder som bromsar de 
transeuropeiska nätens utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 468
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Koldioxidneutralitetsmålet kräver 
konsekventa investeringar i 
energisektorn. Vi måste säkerställa att 
energipriserna är ekonomiskt 
överkomliga för företag och konsumenter 
och att energiförsörjningen alltid är 
tryggad.

Or. en

Ändringsförslag 469
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
rådet att öka klimatrelaterade utgifter till 
minst 40 procent av EU:s budget och att 
säkerställa att de totala utgifterna är i 
linje med målet att fasa ut direkta och 
indirekta subventioner för fossila 
bränslen.
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Or. en

Ändringsförslag 470
Ismail Ertug

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vara ambitiös i den 
kommande alliansen för ren vätgas och 
fokusera på grön vätgas från förnybara 
energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 471
Christian Ehler

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet anser att ett 
förbättrat byggnadsbestånd har störst 
potential för att uppnå EU:s energi- och 
klimatmål.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet betonar att 
betydande mängder av ekonomiskt 
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överkomlig, säker och förnybar energi 
samt förnybara energibärare som grön 
vätgas, inklusive relevant infrastruktur, är 
nödvändiga för utfasningen av fossila 
bränslen från industriella processer. 
Parlamentet understryker således behovet 
av en smart integrering av industri- och 
energisektorn. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
ytterligare stödja ibruktagandet av 
förnybara energier, energilagring, elnät 
och produktionsanläggningar för grön 
vätgas. Parlamentet uppmanar dessutom 
kommissionen att bedöma den europeiska 
gasinfrastrukturens beredskap för vätgas 
och att ta fram en färdplan för vätgas, 
inklusive EU:s nuvarande och potentiella 
kapacitet att producera grön vätgas, 
behovet av att importera grön vätgas och 
den roll som blå vätgas spelar i 
utfasningen av fossila bränslen som en 
övergångslösning mot att använda endast 
grön vätgas.

Or. en

Ändringsförslag 473
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet uppmanar till 
snabb utfasning av fossila bränslen och 
betonar att ett mycket effektivt 
energisystem som fullt ut bygger på 
förnybar energi behöver skapas. 
Parlamentet påminner om betydelsen av 
att säkra förnybar energi till globalt 
konkurrenskraftiga priser för industrier 
och, i detta avseende, behovet av att stödja 
en massiv produktion och framställning 
av förnybar energi inom unionen, skynda 
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på utvecklingen och integreringen av 
förnybara kapaciteter i energimixen och 
underlätta elektrifiering av industrin 
samt, i de fall där så inte är möjligt, att 
använda vätgaslösningar som fullt ut 
bygger på förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 474
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet anser att 
traditionella försäkringsinstrument inte är 
tillräckliga för att täcka de förluster som 
en pandemi orsakar på grund av avbruten 
affärsverksamhet och att en ambitiös EU-
omfattande lösning behövs för att 
förutsäga och hantera de negativa 
effekterna av en framtida pandemi eller 
systemkris på människor, företag och 
ekonomin. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att arbeta för att inrätta en 
ram som involverar institutionella 
investerare, medlemsstater och EU, för att 
täcka de förluster som orsakas på grund 
av avbruten affärsverksamhet vid en 
eventuell pandemi i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 475
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet understryker 
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behovet av att stödja integrerade och 
harmoniserade incitament för både 
cirkularitet och ren primärproduktion och 
att beakta nya mål och planer för 
medellångsiktig och långsiktig 
omvandling i linje med EU:s klimat- och 
miljömål för 2030, 2040 och 2050, för att 
underlätta industrisektorernas 
omställning samtidigt som specifika 
regionala förhållanden tas i beaktande.

Or. en

Ändringsförslag 476
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa att 
industrier med högt koldioxidläckage inte 
får några EU-subventioner och efterlyser 
bättre användning av EIB som unionens 
”klimatbank” för att förstärka 
finansieringen av de offentliga och 
privata sektorerna i enlighet med 
hållbarhetsklassificeringen.

Or. en

Ändringsförslag 477
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 15c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utforska en rad 
mekanismer för att skydda EU:s 
tillverkare och arbetstillfällen mot illojal 
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internationell konkurrens och att 
uppmuntra handelspartner att anta 
ambitiösa klimat- och miljölagar. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens avsikt att genomföra en 
WTO-förenlig koldioxidjusteringsskatt vid 
gränserna och uppmanar kommissionen i 
detta sammanhang att bedöma hur en 
”utsläppsmoms” (Emissions Added Tax, 
EAT) på slutprodukter skulle kunna 
utvecklas genom att monetarisera 
koldioxidutsläppen från 
tillverkningsprocessen i mervärdesskatten.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15c. Europaparlamentet understryker 
att utfasningen av fossila bränslen från 
industriella produktionsprocesser måste 
vara affärsmässigt hållbar för industrin 
och noterar bekymrat att många redan 
tillgängliga rena tekniker och 
stödinfrastrukturer, inbegripet energi, 
fortfarande inte kan konkurrera med 
koldioxidintensiv teknik och energi. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bedöma och överväga nya sätt att ta itu 
med detta problem såsom 
differenskontrakt för koldioxid, 
industriella energipriser och 
innehållskvoter för rena och återvunna 
basmaterial i slutprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 479
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Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15c. Europaparlamentet uppmanar 
rådet att öka de klimatrelaterade 
utgifterna från EU-budgeten till minst 
50 procent och att införa juridiskt 
bindande skyddsåtgärder, i linje med 
principen om att inte göra någon skada, i 
förordningen om den fleråriga 
budgetramen, för att stoppa 
finansieringen av förorenande sektorer 
och uppfylla EU:s rättsliga skyldighet 
enligt Parisavtalet att anpassa finansiella 
flöden till dess mål och fasa ut 
subventioner för fossila bränslen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15d. Europaparlamentet betonar att 
omställningen till klimatneutralitet är 
särskilt viktig för energiintensiva 
industrier. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utveckla en strategi för 
utfasningen av fossila bränslen från dessa 
industrier samt riktade stödåtgärder för 
att förhindra förluster av arbetstillfällen, 
koldioxidläckage eller nedläggningar av 
industrier. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende de tillkännagivna strategierna 
för rent stål och hållbara kemikalier.

Or. en
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Ändringsförslag 481
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15d. Europaparlamentet begär att EIB 
utnyttjas bättre som unionens 
”klimatbank” för att förstärka en hållbar 
finansiering genom att tillämpa 
hållbarhetsklassificeringen på alla 
offentliga och privata sektorer. 
Parlamentet uppmanar dessutom 
kommissionen att snabbt leverera en 
”brun klassificering” – en klassificering 
av investeringar som strider mot miljömål 
i enlighet med taxonomiförordningen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15e. Europaparlamentet understryker 
vikten av statligt stöd för att stödja 
industrin under utfasningen av fossila 
bränslen och digitaliseringen. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
den översyn av riktlinjerna för statligt 
stöd som tillkännagetts för 2021. 
Parlamentet anser, när det gäller denna 
översyn, att kommissionen bör tänka på 
globala snedvridningar och att EU måste 
förbli konkurrenskraftigt i jämförelse med 
stater som säkerställer sin 
konkurrenskraft genom höga nivåer av 
statlig finansiering. Parlamentet 
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uppmanar kommissionen att i översynen 
förtydliga villkoren för viktiga projekt av 
gemensamt europeiskt intresse, inbegripet 
för industri- och 
energiomställningsprojekt i nya och 
befintliga fabriker.

Or. en

Ändringsförslag 483
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15e. Europaparlamentet anser att alla 
befintliga åtgärder avseende 
koldioxidläckage bör ersättas med 
strategier och instrument som 
internaliserar alla kostnader kopplade till 
utsläpp av växthusgaser. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende 
kommissionens åtagande att inrätta en 
WTO-förenlig mekanism för 
koldioxidjustering vid gränserna som en 
del av en bredare strategi för en 
konkurrenskraftig koldioxidfri EU-
ekonomi som upprätthåller EU:s 
klimatambition och samtidigt säkrar lika 
villkor i den internationella handeln. 
Parlamentet betonar att detta bör vara ett 
alternativ till, inte komplettera, befintliga 
åtgärder inom ramen för systemet för 
handel med utsläppsrätter.

Or. en

Ändringsförslag 484
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Marc Botenga
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Förslag till resolution
Punkt 15f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15f. Europaparlamentet efterlyser en 
särskild finansieringskanal för 
energirenoveringar av byggnader för att 
stödja den planerade ”renoveringsvågen” 
med nödvändiga finansiella medel inom 
ramen för återhämtningsplanen. 
Parlamentet betonar att i det kommande 
förslaget om renoveringsvågen och 
medlemsstaternas skyldighet att lägga 
fram långsiktiga strategier för att uppnå 
ett mycket energieffektivt och 
koldioxidfritt byggnadsbestånd bör 
principen om att sätta energieffektivitet 
först prioriteras helt och detta bör därmed 
skynda på totalrenoveringar och 
ersättning av ineffektiva uppvärmnings- 
och kylsystem baserade på fossila 
bränslen. Parlamentet understryker att 
integrerade totalrenoveringsprogram som 
omfattar hela kommuner eller 
förvaltningsdistrikt kan genomföras 
snabbare och till lägre kostnad om de 
organiseras enligt en modell, i synnerhet 
tack vare stordriftsfördelar, 3D-teknik och 
prefabricerade material. Parlamentet 
påpekar att små och medelstora företag 
bidrar till 70 procent av mervärdet i 
byggsektorn och anställer mer än 90 
procent av arbetstagarna.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15f. Europaparlamentet understryker 
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att det är nödvändigt att inkludera den 
europeiska industrins anställda maximalt 
i den dubbla omställningen. Parlamentet 
understryker dessutom att nya 
kompetenser behövs för att uppnå en 
högre grad av digitalisering och utfasning 
av fossila bränslen. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende uppdateringen 
av den europeiska kompetensagendan. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
genomföra dialoger med medborgare och 
fackföreningar i sina politiska processer 
kring den industriella omställningen. 
Parlamentet anser att den europeiska 
klimatpakten är ett viktigt steg i denna 
riktning och anser att en sådan pakt även 
skulle kunna skapas beträffande den 
europeiska industrins framtid.

Or. en

Ändringsförslag 486
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
Marc Botenga

Förslag till resolution
Punkt 15g (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15g. Europaparlamentet understryker 
att en särskild byggnadsrenoveringsfond 
behövs på EU-nivå, med budget- och 
personalresurser för att tillhandahålla 
tekniskt stöd till, arbeta med och främja 
nationella partner i syfte att öka 
renoveringsprocessens omfattning och 
hastighet i Europa, för att således skydda 
och skapa arbetstillfällen inom 
byggindustrin och skynda på utnyttjandet 
av innovationer i värdekedjan för 
byggnadsrenovering.

Or. en
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Ändringsförslag 487
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 15h (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15h. Europaparlamentet upprepar att 
förnybara industrier bör spela en viktig 
roll i återhämtningsfasen, genom att 
skapa nya, lokala och gröna 
arbetstillfällen i nedströmssektorn 
(projektutveckling, installation osv.) och 
stärka tillverkningen av utrustning, i 
synnerhet vind- och solkraftsindustrin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
ta fram ett alleuropeiskt 75-miljoners 
solpaneltaksprogram för 2030, som en del 
av den kommande renoveringsvågen, 
inbegripet obligatoriska 
solpanelsinstallationer i offentliga 
byggnader. Parlamentet betonar att 
kommande återhämtningsprogram måste 
tillhandahålla bidrag, lån och 
skatteincitament för att små och 
medelstora företag och kommersiella och 
industriella byggnader ska investera i 
anskaffning och lagring av solenergi samt 
undanröja nationella hinder när det 
gäller solpaneltak och köpavtal för 
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 488
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 15i (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag
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15i. Europaparlamentet påpekar att 
energieffektivitet, energibesparingar och 
teknik för förnybar energi är oumbärliga 
för en framgångsrik omställning till en 
ekonomi med nettonollutsläpp av 
växthusgaser. Parlamentet betonar att 
storskalig användning av 
kostnadskonkurrenskraftiga kapaciteter 
för förnybar energi krävs i alla sektorer 
av ekonomin. Parlamentet erkänner att 
EU innehar 40 procent av alla patent för 
förnybar energi i världen och bör fortsätta 
att vara ledande inom banbrytande 
förnybar teknik. Parlamentet 
understryker därför att det är nödvändigt 
att utveckla en robust industripolitik för 
förnybar energi som omfattar både 
utbudspolitik och efterfrågepolitik och att 
det är mycket viktigt att möjliggöra en 
integration av sektorn för förnybar energi 
för att säkerställa Europas långsiktiga 
energiförsörjningstrygghet, tekniska 
ledarskap och strategiska oberoende. 
Parlamentet uppmanar till att teknik för 
förnybar energi erkänns som en viktig 
strategisk värdekedja och ett viktigt 
industriellt ekosystem, blir berättigad till 
finansiering från faciliteten för 
strategiska investeringar och 
representeras på ett adekvat sätt i det 
kommande industriforumet.

Or. en

Ändringsförslag 489
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15j (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15j. Europaparlamentet påpekar att 
uppvärmning och kylning i 
industriprocesser fortsätter att vara några 
av de mest betydande 
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energianvändningarna inom 
industrisektorn. Parlamentet understryker 
att för att minska utsläppen av 
växthusgaser snabbare inom industrin 
måste den befintliga potentialen för 
energieffektivitet inom industriell 
uppvärmning och kylning utnyttjas helt, 
genom ökad elektrifiering baserad på 
förnybar energi, värmepumpar, bättre 
användning av industriella kluster samt 
symbioser som erbjuder betydande 
minskningspotentialer inom många 
sektorer, inklusive textilier, kemikalier, 
livsmedelsförädling och maskiner. 
Parlamentet begär att innovationer inom 
lågtemperaturprocesser prioriteras i pilot- 
och FoU-fonder.

Or. en

Ändringsförslag 490
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15k (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15k. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utveckla en europeisk 
exportstrategi för förnybar och resurs- 
och energieffektiv teknik.

Or. en

Ändringsförslag 491
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15l (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag
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15l. Europaparlamentet understryker 
behovet av att man redan nu bygger 
grunden för en europeisk industri för 
utsläppsfri rörlighet som kan tillgodose 
den ökande efterfrågan på alternativ till 
förbränningsmotorer och 
laddningsinfrastruktur för bilar, 
minibussar, bussar och lastbilar men även 
öka utbudet för järnvägssektorn och den 
utsläppsfria kollektivtrafiksektorn. 
Parlamentet betonar att detta måste 
åtföljas av omskolningsprogram som ger 
nya karriärmöjligheter för de arbetstagare 
som lämnar den fossilbränslebaserade 
transportsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 492
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 15m (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15m. Europaparlamentet insisterar på 
att elektrifiering baserad på förnybar 
energi är ett kostnadseffektivt och tekniskt 
möjligt sätt att gå över till förnybar energi 
och att utfasning av fossila bränslen 
kompletterar ”effektivitet först”-principen 
som central drivkraft för den industriella 
omvandlingen. Parlamentet erkänner att i 
de fall där så inte är möjligt, som vid 
utfasning av fossila bränslen från vissa 
viktiga energiintensiva industrier, t.ex. 
stål-, cement- och kemikaliesektorn, kan 
grön vätgas hjälpa dem att minska sina 
processutsläpp förutsatt att den är helt 
baserad på förnybara material. 
Parlamentet erkänner att 
vätgasproduktion för närvarande är 
kostsam och att resurserna är begränsade. 
Parlamentet är mycket bekymrat över att 
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95 procent av dagens vätgasproduktion är 
baserad på fossila bränslen. Parlamentet 
betonar därför att en europeisk 
industripolitik måste främja maximering 
av förnybar elproduktion och fler 
forsknings- och pilotprojekt om nya 
produktionsmetoder för vätgastillgångar 
som är helt baserade på förnybar energi 
(t.ex. elugnar), samt elektrolysörer, en 
viktig teknik där EU skulle kunna visa 
tekniskt ledarskap. Parlamentet betonar 
att på grund av de enorma mängder 
energi som krävs för att producera vätgas 
bör användningen av vätgas inriktas på 
de sektorer där direkt elektrifiering inte är 
möjlig av tekniska eller ekonomiska 
orsaker.

Or. en

Ändringsförslag 493
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 15n (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15n. Europaparlamentet noterar att 
avskiljning och lagring av koldioxid 
(CCS) inte är ett lämpligt alternativ om 
EU snabbt vill utveckla en energieffektiv 
ekonomi baserad på förnybara 
energikällor i överensstämmelse med 
EU:s klimatmål, detta på grund av bristen 
på resurser och lagringskapacitet samt 
olösta problem såsom höga kostnader, 
energiförluster och miljörisker.

Or. en

Ändringsförslag 494
Michael Bloss
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15o (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15o. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fästa tillräcklig 
uppmärksamhet vid de kulturella och 
kreativa sektorerna under 
återhämtningen. Parlamentet påminner 
om att dessa är några av de sektorer som 
drabbats hårdast av krisen men att de 
vanligtvis är en strategisk tillgång för 
Europa och på ett betydande sätt bidrar 
till den ekonomiska tillväxten och 
sysselsättningen, med ett bidrag på 
5,3 procent till EU:s BNP och genom att 
direkt eller indirekt sysselsätta mer än 
12 miljoner européer.

Or. en

Ändringsförslag 495
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15p (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15p. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bedöma vägarna mot 
minskade växthusgaser för den kemiska 
sektorn när den hållbara 
kemikaliestrategin presenteras.

Or. en

Ändringsförslag 496
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 15q (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15q. Europaparlamentet stöder 
kommissionens planer på 
lagstiftningsförslag för att säkerställa en 
säker, cirkulär och hållbar värdekedja för 
alla batterier, och förväntar sig att detta 
förslag omfattar åtgärder för ekodesign, 
mål om återanvändning och återvinning 
samt hållbar, inklusive socialt och 
miljömässigt ansvarsfull, anskaffning. 
Parlamentet understryker behovet av att 
skapa ett starkt och hållbart batteri- och 
lagringskluster i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 497
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis 
omställning och anser att en välutformad 
mekanism för en rättvis omställning, 
inklusive en fond för en rättvis 
omställning, skulle vara ett viktigt 
styrmedel för att underlätta omställningen 
och nå ambitiösa klimatmål samtidigt som 
man hanterar de sociala konsekvenserna. 
Parlamentet betonar att en robust 
finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel, skulle vara en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 498
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att 
en robust finansiering av detta styrmedel, 
med ytterligare budgetmedel, skulle vara 
en avgörande faktor för att den 
europeiska gröna given ska lyckas.

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis och 
inkluderande omställning och behovet av 
att ta itu med de sociala och ekonomiska 
ojämlikheterna utöver omskolning och 
arbetstillfällen i nya ekonomiska sektorer. 
Parlamentet anser att en välutformad 
mekanism för en rättvis omställning, 
inklusive en fond för en rättvis 
omställning, är ett viktigt styrmedel för att 
underlätta omställningen, skapa 
möjligheter för övergångsregionerna och 
nå ambitiösa klimatmål. Parlamentet 
insisterar på att mekanismen för en rättvis 
omställning bör utesluta alla 
investeringar i fossila bränslen och att 
finansiering endast bör tillhandahållas 
när en effektiv och bindande plan för 
utfasning av fossila bränslen, som 
överensstämmer med målet att begränsa 
den globala temperaturökningen till 
1,5 °C över förindustriella nivåer, har 
lagstiftats på medlemsstatsnivå. 
Parlamentet betonar att deltagande av alla 
lokala intressenter, inbegripet företrädare 
för det civila samhället och 
lokalsamhället, måste inkluderas i 
förberedandet och genomförandet av 
planerna för en rättvis omställning för att 
garantera en mer inkluderande 
omställning.

Or. en

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

Förslag till resolution
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Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att en 
robust finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel, skulle vara en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
för att säkerställa att ingen lämnas på 
efterkälken och anser att en välutformad 
mekanism för en rättvis omställning, 
inklusive en fond för en rättvis 
omställning, skulle vara ett viktigt 
styrmedel för att underlätta omställningen 
och nå ambitiösa klimatmål. För att 
garantera en mer inkluderande övergång 
måste deltagande av alla lokala 
intressenter, inbegripet företrädare för det 
civila samhället och lokalsamhället, 
inkluderas i utformningsfasen för 
planerna för den rättvisa omställningen. 
Mekanismen för en rättvis omställning 
bör även utesluta alla investeringar i 
fossila bränslen (inbegripet naturgas och 
alla fossilbaserade gaser). Samtidigt 
måste man hantera de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att en 
robust finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel, skulle vara en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

Or. en

Ändringsförslag 500
Grzegorz Tobiszowski
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis 
energiomställning och anser att en 
välutformad mekanism för en rättvis 
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för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att en 
robust finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel, skulle vara en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

omställning, i synnerhet en fond för en 
rättvis omställning, tillsammans med de 
övriga stödmekanismerna, såsom 
moderniseringsfonden och 
”solidaritetspoolen” inom ramen för EU:s 
direktiv om utsläppshandel, som bör ökas 
i proportion till det nya 
utsläppsminskningsmålet för 2030, skulle 
vara ett viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de 
ekonomiska, sociala och 
energisäkerhetsmässiga konsekvenserna. 
Parlamentet betonar att en robust 
finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel, samt 
skräddarsydda lösningar som genomförs 
av medlemsstaterna och återspeglar deras 
nationella och regionala skillnader skulle 
vara en avgörande faktor för 
genomförandet av EU:s klimat- och 
energipolitik.

Or. en

Ändringsförslag 501
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att en 
robust finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel, skulle vara en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis, 
inkluderande och socialt acceptabel 
omställning som inte lämnar någon på 
efterkälken och anser att en välutformad 
mekanism för en rättvis omställning, 
inklusive en fond för en rättvis 
omställning, skulle vara ett viktigt 
styrmedel för att underlätta omställningen 
och nå ambitiösa klimatmål samtidigt som 
man hanterar de sociala konsekvenserna. 
Parlamentet framhåller i detta avseende 
att en inkluderande deltagandeprocess 
med olika lokala intressenter måste 
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säkerställas i utformningen av planerna 
för den rättvisa omställningen. 
Parlamentet betonar dessutom att en robust 
finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel och med undantag 
för alla investeringar i fossila bränslen 
(inklusive naturgas och alla 
fossilbaserade gaser), skulle vara 
avgörande faktorer för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att en 
robust finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel, skulle vara en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, kommer att vara 
ett viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att en 
robust finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare betydande budgetmedel, skulle 
vara en avgörande faktor för att den 
europeiska gröna given ska lyckas. 
Parlamentet noterar dock att mekanismen 
för en rättvis omställning inte kommer att 
tillhandahålla tillräckliga medel på egen 
hand för en framgångsrik omställning 
som inte lämnar någon på efterkälken. 
Parlamentet uppmanar därför 
eftertryckligen kommissionen och 
medlemsstaterna att tillhandahålla 
ytterligare finansiering.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att en 
robust finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel, skulle vara en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå klimatneutralitet 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att en 
robust finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel och en rättvis 
fördelning av det ekonomiska stödet 
mellan de mest drabbade regionerna, 
skulle vara en avgörande faktor för att den 
europeiska gröna given ska lyckas. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
omvärderingen av fonden för en rättvis 
omställning inom ramen för Next 
Generation EU.

Or. en

Ändringsförslag 504
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
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viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att en 
robust finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel, skulle vara en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att en 
robust finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel, skulle vara en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas. Parlamentet 
understryker rollen av social dialog och 
betydelsen av aktivt deltagande av alla 
arbetsmarknadsparter i bedömningen av 
omställningens inverkan på samhället.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att en 
robust finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel, skulle vara en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att 
investeringar i ren teknik spelar en viktig 
roll i detta avseende för att stödja den 
långsiktiga ekonomiska utvecklingen i 
regionala ekonomier. Parlamentet betonar 
att en robust finansiering av detta 
styrmedel, med ytterligare budgetmedel, 
skulle vara en avgörande faktor för att den 
europeiska gröna given ska lyckas.

Or. en
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Ändringsförslag 506
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att en 
robust finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel, skulle vara en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en 
särskild omställningsfond, är ett viktigt 
styrmedel för att underlätta omställningen 
och nå ambitiösa klimatmål samtidigt som 
man hanterar de sociala konsekvenserna. 
Parlamentet betonar att en robust 
finansiering av detta styrmedel, med 
ytterligare budgetmedel, skulle vara en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende 
förstärkningen av fonden för en rättvis 
omställning inom ramen för Next 
Generation EU.

Or. fr

Ändringsförslag 507
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att en 
robust finansiering av detta styrmedel, med 

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att en 
robust finansiering av detta styrmedel, med 
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ytterligare budgetmedel, skulle vara en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

ytterligare budgetmedel, såsom en 
finansiell eller harmoniserad lägsta 
effektiv skattesats på 25 procent för stora 
multinationella företag, skulle vara en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa 
klimatmål samtidigt som man hanterar de 
sociala konsekvenserna. Parlamentet 
betonar att en robust finansiering av detta 
styrmedel, med ytterligare budgetmedel, 
skulle vara en avgörande faktor för att den 
europeiska gröna given ska lyckas.

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att undvika förluster 
av arbetstillfällen och behålla territoriell 
ekonomisk konkurrenskraft. Parlamentet 
betonar att en robust finansiering av detta 
styrmedel skulle vara en avgörande faktor 
för ett framgångsrikt genomförande av 
det.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 16
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Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå ambitiösa klimatmål 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar att 
en robust finansiering av detta styrmedel, 
med ytterligare budgetmedel, skulle vara 
en avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

16. Europaparlamentet lyfter fram 
behovet av att stödja en rättvis omställning 
och anser att en välutformad mekanism för 
en rättvis omställning, inklusive en fond 
för en rättvis omställning, skulle vara ett 
viktigt styrmedel för att underlätta 
omställningen och nå klimatneutralitet 
samtidigt som man hanterar de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet välkomnar 
förslaget om 40 miljarder som en robust 
finansiering av detta styrmedel som en 
avgörande faktor för att den europeiska 
gröna given ska lyckas.

Or. en

Ändringsförslag 510
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet påminner om 
att Europeiska rådets slutsatser 
beträffande meddelandet om en europeisk 
grön giv och innehållet i detta 
meddelande identifierar 
koldioxidintensiva sektorer och 
energiintensiva industrier som 
oumbärliga för försörjningen av viktiga 
värdekedjor och att ett stödjande ramverk 
som möjliggör en omvandling av dessa 
följaktligen måste inrättas, vilket innebär 
att koldioxidneutralitet måste uppnås via 
en integrerad utveckling snarare än 
omstrukturering. Europeiska rådets 
slutsatser tillsammans med meddelandet 
om den gröna given identifierar dessutom 
en rad åtgärder som på ett betydande sätt 
skulle bidra till detta mål om de utformas 
specifikt för energiintensiva industrier 
och genomförs i sin helhet. Dessa 
särskilda åtgärder bör kombineras ihop 
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till ett ”paket för omvandling av 
energiintensiva industrier” som bör 
integreras i alla genomförandeinitiativ 
och all lagstiftning inom ramen för den 
gröna given och återhämtningsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 511
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Pernille Weiss

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta fram en 
”klimatkalkylator” för EU, för material, 
produkter och tjänster relaterade till EU:s 
industri. Parlamentet betonar att 
klimatkalkylatorn bör säkerställa lika 
villkor för data och ge en tydlig och 
tillförlitlig bild av växthusgasavtrycket för 
industriella verksamheter. Parlamentet 
betonar att denna ”holistiska strategi” 
skulle möjliggöra positiva effekter på 
beteendet hos EU:s medborgare, 
industrier och små och medelstora 
företag. Parlamentet framhåller att detta 
koncept måste bygga på principerna om 
cirkulär ekonomi och livscykelekonomi 
för att öka efterfrågan på klimatvänliga 
varor tillverkade i Europa och på så vis 
stärka konkurrenskraften hos EU:s 
byggsektor. Parlamentet föreslår att 
kommissionen använder sig av redan 
kända vetenskapliga metoder vid 
uppskattningar av växthusgasutsläppen, 
t.ex. med inspiration från sitt 
”produktmiljöavtryck”.

Or. en
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Ändringsförslag 512
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet betonar 
betydelsen av den regionala dimensionen i 
industripolitiken, eftersom ekonomiska 
skillnader mellan regioner är bestående 
och även riskerar att fördjupas på grund 
av coronaviruskrisens effekter. För att ta 
itu med regionernas nedgång måste 
regionala omstruktureringsplaner 
utveckla hållbara omvandlingsstrategier 
och kombinera ekonomiska 
förnyelseprogram med aktiva 
arbetsmarknadsprogram. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att samarbeta 
nära med medlemsstaterna för att ta fram 
prognoser på medellång och lång sikt om 
de kompetenser som krävs på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 513
Christian Ehler

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att öka utgifterna för 
forskning, utveckling och innovation, 
vilket är en avgörande faktor för att 
uppnå den dubbla omställningen, 
förbättra det strategiska oberoendet och 
öka konkurrenskraften på lång sikt. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
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att uppfylla sitt åtagande att investera 
3 procent av BNP i forskning och 
innovation. Parlamentet understryker den 
roll som viktig möjliggörande teknik 
spelar när det gäller att utveckla viktiga 
tekniska kapaciteter i hela EU.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ytterligare stärka 
Europas koldioxidsnåla produktion inom 
energiintensiva industrier 
(t.ex. kemikalier, stål, cement och icke-
järnmetaller) och samtidigt sträva efter att 
genomföra handlingsplan II för den 
cirkulära ekonomin, för att hjälpa till att 
minska importerna från mer 
koldioxidintensiva regioner och 
uppmuntra högre klimatambitioner bland 
EU:s globala handelspartner.

Or. en

Ändringsförslag 515
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a.  Europaparlamentet betonar 
betydelsen av den regionala dimensionen i 
industripolitiken. De redan bestående 
skillnaderna mellan regionerna riskerar 
att fördjupas på grund av 



PE653.877v02-00 128/181 AM\1208890SV.docx

SV

coronaviruskrisen. Regionala 
omstruktureringsplaner måste fastställa 
omvandlingsstrategier som kombinerar 
ekonomiska förnyelseprogram med aktiva 
arbetsmarknadsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 516
Maria Spyraki, Tom Berendsen

Förslag till resolution
Punkt 16b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16b. Europaparlamentet anser att 
utvecklingen av ett lämpligt nät för 
transport av vätgas och koldioxid kommer 
att spela en viktig roll för en framgångsrik 
utfasning av fossila bränslen från 
energiintensiva industrier. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att analysera 
industrins energibehov grundligt i sina 
kommande initiativ om sektorsintegration 
och i översynen av förordningen om 
transeuropeiska energinät.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 16c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16c. Europaparlamentet anser att EU 
bör främja ett helt cirkulärt och 
livscykelbaserat synsätt på industriell 
utfasning av fossila bränslen, inklusive 
produktion, användning och slutet av 
produktens livscykel fram till 
materialåtervinning av den. Parlamentet 
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uppmanar kommissionen att följa detta 
synsätt i beslutsfattandet.

Or. en

Ändringsförslag 518
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna.

17. Europaparlamentet understryker 
behovet av att öka utgifterna för 
forskning, utveckling och innovation, 
vilket är en avgörande faktor för att 
uppnå den dubbla omställningen, 
förbättra det strategiska oberoendet och 
öka konkurrenskraften på lång sikt. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att uppfylla sitt åtagande att nå 3 procent 
av BNP för forskning och utveckling. 
Parlamentet understryker den roll som 
viktig möjliggörande teknik spelar när det 
gäller att utveckla viktiga tekniska 
kapaciteter i hela EU. Parlamentet 
erinrar kommissionen om att många av de 
tekniker som vi behöver för att driva på 
utfasningen av fossila bränslen och 
digitalisering fortfarande måste 
utvecklats. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa Horisont 
Europa och sin industristrategi till 
utvecklingen, utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella teknikerna och 
produkterna, inklusive för 
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energiomställningen. Parlamentet anser 
att för en motståndskraftig europeisk 
industri som är redo för framtiden bör 
industristrategin omfatta hela 
leveranskedjan, i synnerhet de kritiska 
tekniker och material som krävs för att 
genomföra energiomställningen.

Or. en

Ändringsförslag 519
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner 
sig i ett tidigt utvecklingsskede och till 
tidiga värdekedjor under utveckling för att 
stödja de första kommersiella, 
klimatneutrala teknikerna och produkterna.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi baserat på principerna om 
resurs- och energieffektivitet och 
följaktligen främja utbyggnaden och 
kommersialiseringen av miljömässigt 
hållbar banbrytande teknik i unionen 
genom att tillhandahålla 
finansieringsverktyg för teknik som 
befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede 
och för tidiga värdekedjor under utveckling 
för att stödja de första kommersiella, 
klimatneutrala, cirkulära, utsläppsfria och 
förnybara teknikerna, processerna och 
produkterna. Parlamentet understryker i 
detta avseende att det är viktigt med en 
rättvis fördelning av dessa finansiella 
resurser, inte bara mellan olika länder 
utan även mellan deras regioner, särskilt 
dem med låg grad av industrialisering och 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 520
Christian Ehler
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Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna. Parlamentet 
erinrar kommissionen om att många av de 
tekniker som vi behöver för att driva på 
utfasningen av fossila bränslen och 
digitalisering fortfarande måste 
utvecklats. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa Horisont 
Europa och industristrategin till 
utvecklingen, utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen, för att överbrygga gapet 
mellan innovation och 
marknadslansering, genom att 
tillhandahålla riskfinansiering till teknik 
som befinner sig i ett tidigt 
utvecklingsskede, demonstrationsprojekt 
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samt tidiga värdekedjor under utveckling 
för att stödja de första kommersiella, 
klimatneutrala teknikerna och produkterna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att utveckla 
gemensamma kontaktpunkter med 
välorganiserad information om 
finansieringsmöjligheter för industriella 
demonstrationsprojekt för banbrytande 
teknik.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna. Parlamentet 
anser att den europeiska industristrategin 
bör tillhandahålla en ram och mål för en 
övergång till en grön och digital ekonomi 
som industrin kan förlita sig på när den 
planerar sina investeringar.

Or. en

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

Förslag till resolution
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Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna. Parlamentet 
anser att riskfinansiering även bör 
användas för att stödja EU-investeringar i 
projekt för förnybar energi som använder 
EU-tillverkad utrustning i tredjeländer.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna samt stödja 
utvecklingen av forskningsinfrastruktur, 
särskilt i medlemsstater som behöver 
förbättringar i detta avseende.

Or. en
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Ändringsförslag 525
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fokusera sin 
industristrategi framför allt på energi- och 
resurseffektivitet och att främja 
utbyggnaden och kommersialiseringen av 
miljömässigt hållbar banbrytande teknik i 
unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och utveckla 
tidiga värdekedjor för att stödja de första 
kommersiella, utsläppsfria och cirkulära 
teknikerna, produkterna, processerna och 
tjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 526
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala och 
förnybara teknikerna och produkterna, i 
synnerhet genom den nya faciliteten för 
strategiska investeringar.
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Or. en

Ändringsförslag 527
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna, produkterna och digitala 
tjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 528
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner 
sig i ett tidigt utvecklingsskede och till 
tidiga värdekedjor under utveckling för att 
stödja de första kommersiella, 
klimatneutrala teknikerna och 
produkterna.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden av 
banbrytande teknik i unionen genom att 
tillhandahålla en politik för högkvalitativ 
offentlig forskning och utveckling till stöd 
för både medicinska och klimatneutrala 
tekniker och produkter.
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Or. en

Ändringsförslag 529
Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala och 
förnybara teknikerna och produkterna.

Or. en

Ändringsförslag 530
Aldo Patriciello

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner 
sig i ett tidigt utvecklingsskede och till 
tidiga värdekedjor under utveckling för att 
stödja de första kommersiella, 
klimatneutrala teknikerna och produkterna.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
finansieringsverktyg för teknik som 
befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede 
och utveckla tidiga värdekedjor för att 
stödja de första kommersiella, 
klimatneutrala och förnybara teknikerna 
och produkterna.

Or. en
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Ändringsförslag 531
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till teknik som befinner sig 
i ett tidigt utvecklingsskede och till tidiga 
värdekedjor under utveckling för att stödja 
de första kommersiella, klimatneutrala 
teknikerna och produkterna.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anpassa sin 
industristrategi till utbyggnaden och 
kommersialiseringen av banbrytande 
teknik i unionen genom att tillhandahålla 
riskfinansiering till sådan teknik som 
befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede 
och till tidiga värdekedjor under utveckling 
för att stödja de första kommersiella, 
klimatneutrala teknikerna och produkterna.

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet framhåller att 
den europeiska industrins 
konkurrenskraft måste backas upp av ett 
effektivt infrastrukturnät. Parlamentet 
efterlyser en långsiktig investeringspolitik 
för att utrusta och renovera infrastruktur 
och för att minska de administrativa 
hinder som hämmar utvecklingen av de 
transeuropeiska näten. Parlamentet 
efterlyser mer finansiering för Fonden för 
ett sammanlänkat Europa för att öka 
investeringarna i elinfrastruktur, 
sammanlänkningar, digitalisering och 
smarta nät. Parlamentet understryker 



PE653.877v02-00 138/181 AM\1208890SV.docx

SV

behovet av att skynda på gröna projekt av 
gemensamt intresse och se över 
förordningen om transeuropeiska 
energinät snarast möjligt. I synnerhet bör 
kommissionen, i den förväntade 
översynen av det transeuropeiska 
energinätet, erkänna investeringar i 
byggnadsrenoveringar, inklusive när det 
gäller offentliga byggnader, som projekt 
av gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 533
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa en 
harmoniserad EU-omfattande strategi 
genom vilken medlemsstaterna kan 
uppmuntra och stödja investeringar i 
utsläppsfria produktionsprocesser och 
teknikspecifika system, vilka är 
tillgängliga för industriella aktörer från 
olika sektorer på ett öppet och transparent 
sätt, i syfte att stimulera investeringar där 
de förväntade återbetalningsperioderna är 
längre än industrins standarder och som 
inte kan återvinnas från marknaderna 
eller föras vidare längs värdekedjan. 
Parlamentet betonar att sådana 
instrument inte ska påverka statliga stöd 
och ska vara avhängiga av att företagen 
antar en trovärdig plan för att minska 
sina växthusgasutsläpp till nettonoll.

Or. en

Ändringsförslag 534
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Pietro Fiocchi

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att återfinna och förnya 
andan i ”Small Business Act” för Europa, 
genom initiativ som syftar till att stödja 
framför allt mikro- och småföretag, som 
utgör mer än 99 procent av EU:s 
produktionsstruktur. Parlamentet anger 
att de initiativ ”som passar alla” som 
tagits för små och medelstora företag inte 
främjar någon lämplig metod för 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, och att denna lucka har blivit 
ännu tydligare i och med de många 
utökade åtgärder som har vidtagits för 
medelstora börsnoterade företag. 
Parlamentet anger att stödet till 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag även bör innefatta stöd för så 
kallad ”stegvis innovation”, vilket är 
kännetecknande för sådana slags företag.

Or. it

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

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att återhämta och förnya 
andan i småföretagsakten, genom initiativ 
som särskilt syftar till att stödja mikro- 
och småföretag, vilka står för över 99 
procent av Europas produktionskapacitet. 
Parlamentet anser att initiativ för små och 
medelstora företag som bygger på idén att 
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samma metoder fungerar för alla (”one 
size fits all”) kommer att fungera dåligt 
för antingen mikroföretag eller små och 
medelstora företag, och utvidgningen av 
flera sådana åtgärder till medelstora 
börsnoterade företag har understrukit 
detta gap ytterligare. Parlamentet betonar 
att stöd för mikroföretag och små och 
medelstora företag även måste komma 
genom att stödja progressiv innovation.

Or. en

Ändringsförslag 536
Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att återhämta och förnya 
andan i småföretagsakten, genom initiativ 
som särskilt syftar till att stödja mikro- 
och småföretag, eftersom åtgärder som 
bygger på idén att samma principer 
fungerar för alla (”one size fits all”) ofta 
inte säkerställer ett lämpligt 
tillvägagångssätt för mikroföretag och 
små och medelstora företag. Parlamentet 
anser att särskilda stödåtgärder måste 
inriktas på små och medelstora företag 
och därvid undvika byråkratiska hinder 
och säkerställa att den nödvändiga 
likviditeten når företagen genom effektiva 
och tillgängliga verktyg som 
karaktäriseras av snabba och smidiga 
förfaranden som små och medelstora 
företag kan hantera.

Or. en

Ändringsförslag 537
Michael Bloss
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 17b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att titta närmare på s.k. 
differenskontrakt för koldioxid, vilka 
skulle ingås efter en konkurrensutsatt 
upphandlingsprocess och garantera 
återbetalning av skillnaden mellan det 
aktuella koldioxidpriset och de faktiska 
kostnader som företagen ådrar sig för att 
undvika koldioxid till följd av 
investeringar i nya processer och 
tekniker. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att definiera tekniska 
riktmärken som projekt måste uppfylla för 
att anses vara förenliga med målet om 
nettonollutsläpp av växthusgaser. 
Parlamentet anser att de resulterande 
kostnaderna för differenskontrakten för 
koldioxid skulle kunna refinansieras 
genom ett klimatbidrag som läggs till på 
de relaterade produkterna i industrin, 
både inhemska och importerade 
produkter, i syfte att säkerställa en rättvis 
fördelning av kostnader, att investeringar 
i växthusgasfri teknik betalar sig 
omedelbart och att kortsiktiga 
konkurrensnackdelar jämfört med länder 
utan motsvarande koldioxidpriser 
undviks.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 17b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

17b. Europaparlamentet understryker 
behovet av att stödja produktionen av 
batterier och återvinningen av metaller i 
Europa. Parlamentet understryker att det 
är nödvändigt att säkerställa att 
industristrategin kommer att 
överensstämma med kommissionens 
kommande initiativ beträffande batterier.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

18. Europaparlamentet anser att 
unionen behöver en innovativ 
industristrategi som skyndar på 
digitaliseringen av våra industrier och 
små och medelstora företag, inklusive de 
traditionella, stärker EU:s industriella 
kapacitet när det gäller avgörande digitala 
infrastrukturer och stärker den inre 
digital- och datamarknaden. Parlamentet 
anser att unionen måste stödja företag 
när det gäller automatisering och 
digitalisering av deras know-how och 
utbildning och investeringar i digital 
utrustning (hårdvara och programvara) 
för företag. Parlamentet understryker att 
programmet för ett digitalt Europa är 
viktigt för att förbättra den digitala 
kapaciteten hos små och medelstora 
företag och skynda på användningen av 
möjliggörande och ny teknik i 
industrierna. Parlamentet uppmuntrar 
skapande av digitala 
innovationsknutpunkter inom hela EU. 
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Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet, superdatorer, molnteknik, 
kvantteknik, motståndskraftiga och säkra 
5G- och 6G-nät med mycket höga 
hastigheter, blockkedjor, robotteknik, 
batterier och satellitinternet. Parlamentet 
uppmanar därför i detta sammanhang 
medlemsstaterna och kommissionen att 
säkerställa att de relevanta viktiga 
åtgärder som rekommenderas i 
verktygslådan för 5G-cybersäkerhet 
genomförs i god tid och i synnerhet att 
man, där så är lämpligt, tillämpar de 
relevanta restriktionerna för 
högriskleverantörer när det gäller de 
viktiga tillgångar som definieras som 
kritiska och känsliga i EU:s samordnade 
riskbedömningar och att bedöma 
effektiviteten i samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling och 
efterlyser att dessa fonder fokuserar mer 
på forskning och innovation och är bättre 
kopplade till Horisont Europa och 
programmet för ett digitalt Europa.

Or. en

Ändringsförslag 540
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Förslag till resolution



PE653.877v02-00 144/181 AM\1208890SV.docx

SV

Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta 
sammanhang kommissionen att bedöma 
effektiviteten i samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som 
ges ”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter 
fram Europeiska regionala 
utvecklingsfondens (Eruf) och 
Sammanhållningsfondens betydelse som 
stöd till jobbskapande, företags 
konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och 
hållbar utveckling.

18. Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella, 
genom att skynda på spridningen av 
digitala lösningar. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang den 
avgörande roll som de kulturella och 
kreativa näringarna spelar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att bland annat 
investera i dataekonomi, artificiell 
intelligens, smart produktion, sakernas 
internet, kvantdatorteknik, mobilitet och 
motståndskraftig och säker konnektivitet 
med mycket hög hastighet samt 5G-
nätverk. Parlamentet understryker den 
avgörande roll som de industriella 
instrumenten inom ramen för Horisont 
Europa och programmet för ett digitalt 
Europa spelar, inklusive de offentlig-
privata partnerskapen, dvs. för hälsa, 
digital ekonomi, energi och transport, 
vilket kommer att hjälpa till att dra nytta 
av offentliga och privata investeringar. 
Parlamentet anser därför att en högre 
budget för Horisont Europa är avgörande 
och att Europeiska innovationsrådet 
(EIC) och Europeiska institutet för 
innovation och teknik (EIT) kommer att 
ge viktigt stöd, särskilt för att små och 
medelstora företag och uppstartsföretag 
ska kunna få tillgång till finansiering och 
expandera. Parlamentet understryker att 
det är viktigt att Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och 
Sammanhållningsfonden fokuserar mer 
på forskning och innovation och att de är 
bättre kopplade till Horisont Europa och 
understryker även deras betydelse när det 
gäller att stödja jobbskapande, företags 
konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och 
hållbar utveckling. Parlamentet påminner 
om sin uppmaning att 120 miljarder 
anslås till Horisont Europa så att 
programmet kan hantera alla 
prioriteringar som fastställs för det.
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Or. en

Ändringsförslag 541
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

18. Europaparlamentet framhåller att 
digital teknik är en mycket viktig faktor 
för att göra det möjligt att uppnå 
hållbarhetsmålen i den nya gröna given 
men att den även skapar sammanlänkade 
risker för både människor och miljön som 
ännu inte utforskats helt. Parlamentet 
anser att det är nödvändigt att 
digitaliseringen av unionens industrier, 
inklusive de traditionella, stöder och inte 
hindrar övergången mot en klimatneutral 
ekonomi. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa att den 
digitala omställningen i EU:s industrier 
är i linje med EU:s energi- och klimatmål 
och att planera sina ekonomiska 
investeringar därefter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen i detta avseende 
att bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, e-
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 542
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar därför i detta 
sammanhang medlemsstaterna och 
kommissionen att säkerställa att de 
relevanta viktiga åtgärder som 
rekommenderas i verktygslådan för 5G-
cybersäkerhet genomförs i god tid och i 
synnerhet att man, där så är lämpligt, 
tillämpar de relevanta restriktionerna för 
högriskleverantörer när det gäller de 
viktiga tillgångar som definieras som 
kritiska och känsliga i EU:s samordnade 
riskbedömningar och att bedöma 
effektiviteten i samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet 
understryker att programmet för ett 
digitalt Europa är viktigt för att förbättra 
den digitala kapaciteten hos små och 
medelstora företag och skynda på 
användningen av möjliggörande och ny 
teknik och ny praxis i industrierna. 
Parlamentet lyfter fram Europeiska 
regionala utvecklingsfondens (Eruf) och 
Sammanhållningsfondens betydelse som 
stöd till jobbskapande, företags 
konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och 
hållbar utveckling.
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Or. en

Ändringsförslag 543
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar därför i detta 
sammanhang medlemsstaterna och 
kommissionen att säkerställa att de 
relevanta viktiga åtgärder som 
rekommenderas i verktygslådan för 5G-
cybersäkerhet genomförs i god tid och i 
synnerhet att man, där så är lämpligt, 
tillämpar de relevanta restriktionerna för 
högriskleverantörer när det gäller de 
viktiga tillgångar som definieras som 
kritiska och känsliga i EU:s samordnade 
riskbedömningar och att bedöma 
effektiviteten i samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter och att 
särskilt uppmuntra kvinnors deltagande 
eftersom kvinnor fortfarande är 
underrepresenterade i dessa områden. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
de europeiska struktur- och 
investeringsfondernas betydelse när det 
gäller att stödja jobbskapande, företags 
konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och 
hållbar utveckling, stärka europeiska 
arbetstagares kompetenser och öka små 
och medelstora företags kapacitet så att de 
framgångsrikt kan hantera den dubbla 
omställningen så att ingen lämnas på 
efterkälken.

Or. en

Ändringsförslag 545
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 18
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Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella, och 
att en digitalisering också förutsätter att 
industrin har tillgång till 5G och framför 
allt att bandbredd reserveras för 
industrin. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att bland annat investera i 
dataekonomi, artificiell intelligens, smart 
produktion, mobilitet och 
motståndskraftiga och säkra nät med 
mycket höga hastigheter. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella och 
små och medelstora företag. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att bland annat 
investera i dataekonomi, artificiell 
intelligens, kreativitet, smart produktion, 
smarta nät, mobilitet och 
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Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

motståndskraftiga och säkra nät med 
mycket höga hastigheter. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt, hållbar utveckling samt 
modernisering och förbättring av 
utbildningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 547
Christian Ehler

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet framhåller i detta 
sammanhang den avgörande roll som de 
kulturella och kreativa näringarna spelar 
och uppmanar kommissionen att bland 
annat investera i dataekonomi, artificiell 
intelligens, smart produktion, e-mobilitet 
och motståndskraftiga och säkra nät med 
mycket höga hastigheter. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
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företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 548
Marc Botenga, Sira Rego
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella, men 
med påverkad anställningsskyddspolitik. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till skapande av 
arbetstillfällen av god kvalitet, utbildning, 
löner, affärsutveckling, ekonomisk tillväxt 
och hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 549
Miapetra Kumpula-Natri
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Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet, programvaruutveckling, 
programvaruteknik och motståndskraftiga 
och säkra nät med mycket höga 
hastigheter. Parlamentet uppmanar i detta 
sammanhang kommissionen att bedöma 
effektiviteten i samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 550
Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet, effektiva välfärds- och 
hälsovårdssystem och motståndskraftiga 
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Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

och säkra nät med mycket höga 
hastigheter. Parlamentet uppmanar i detta 
sammanhang kommissionen att bedöma 
effektiviteten i samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 551
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 

18. Europaparlamentet betraktar 
digitaliseringen av unionens industrier, 
inklusive de traditionella, som en 
prioritering. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att bland annat stödja 
dataekonomi, människocentrerad 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
betydelsen av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och 
Sammanhållningsfonden som syftar till 
att stödja jobbskapande, företags 
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tillväxt och hållbar utveckling. konkurrenskraft, ekonomisk hållbar 
utveckling och välstånd.

Or. en

Ändringsförslag 552
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till skapande av 
arbetstillfällen av god kvalitet, utbildning, 
löner, affärsutveckling, ekonomisk tillväxt 
och hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 553
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 18
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Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som 
ges ”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, mobilitet och 
motståndskraftiga och säkra nät med 
mycket höga hastigheter. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidragsbaserat stöd som ges ”på 
beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 554
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, cybersäkerhet, smart 
produktion, mobilitet och 
motståndskraftiga och säkra nät med 
mycket höga hastigheter. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
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bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 555
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga och säkra 
nät med mycket höga hastigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

18. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att digitalisera unionens 
industrier, inklusive de traditionella. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bland annat investera i dataekonomi, 
artificiell intelligens, smart produktion, 
mobilitet och motståndskraftiga, 
ekonomiskt överkomliga och säkra nät 
med mycket höga hastigheter. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i 
samfinansierade nationella 
skattekreditsystem som skulle kunna 
komplettera eller ersätta traditionellt 
bidrags-/upphandlingsbaserat stöd som ges 
”på beställning”, särskilt för små och 
medelstora företag. Parlamentet lyfter fram 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Sammanhållningsfondens 
betydelse som stöd till jobbskapande, 
företags konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet framhåller att 
EU:s industriella konkurrenskraft är 
beroende av en fullt fungerande inre 
marknad för produkter och tjänster. 
Parlamentet understryker att 
kommissionen måste överväga hur man 
ska fördjupa den inre marknaden som en 
del av alla reviderade prioriteringar och 
hantera befintliga regleringsmässiga och 
icke-regleringsmässiga interna 
handelshinder som uppstår på grund av 
restriktiva och komplicerade nationella 
bestämmelser, begränsade administrativa 
kapaciteter, bristfälligt införlivande av 
EU:s regler och otillräcklig tillämpning 
av dessa regler. Parlamentet betonar 
vikten av en mer flexibel och transparent 
styrning av den inre marknaden med 
effektivare sakkunnigbedömningar för att 
identifiera och hantera hinder och 
bristande efterlevnad, förbättrade 
övervaknings- och prestandaverktyg, 
såsom resultattavlan för den inre 
marknaden för att bättre återspegla 
marknadsförhållandena, samt ett starkare 
Solvit-nätverk.

Or. en

Ändringsförslag 557
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet understryker 
den digitala sektorns viktiga roll när det 
gäller att bidra till industrisektorns 
omvandling, som en källa för lösningar 
för ren teknik och för att optimera 
industriprocesser och minimera dess 
miljöpåverkan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, med tanke på den höga 
förbrukningen av energi och resurser i 
samband med IKT, att bedöma den 
potentiella miljöpåverkan av omfattande 
utveckling av digitala lösningar och låta 
krav på energieffektivitet och cirkulär 
ekonomi ligga i centrum för utvecklingen 
av digital teknik och datacentrum. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå konkreta sätt som digitala 
lösningar kan stödja den ekologiska 
omställningen och fastställa en metod för 
att övervaka och kvantifiera den ökande 
miljöpåverkan av digital teknik.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet beklagar det 
fortfarande betydande gapet mellan stora 
och små/medelstora företag när det gäller 
integreringen av digital teknik i 
affärsverksamheten, och understryker att 
ett överbryggande av detta gap skulle 
förbättra den inre marknadens funktion 
och vara gynnsamt för Europas 
övergripande industriella 
konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att bedöma och stärka 



AM\1208890SV.docx 159/181 PE653.877v02-00

SV

räckvidden av de europeiska digitala 
innovationsknutpunkterna, som – på 
grund av sin kunskap om de lokala 
ekonomiska ekosystemen – kan vara ett 
effektivt sätt att hjälpa små och 
medelstora företag att digitaliseras.

Or. en

Ändringsförslag 559
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet beaktar 
behovet av en europeisk rättslig ram för 
AI, robotteknik och relaterad teknik som 
behandlar etiska principer och 
grundläggande rättigheter i samband med 
utveckling, spridning och användning av 
dessa tekniker samt frågor om säkerhet 
och ansvar. Parlamentet framhåller att 
den europeiska industrins 
innovationsförmåga och konkurrenskraft 
kräver en horisontell ram som återspeglar 
unionens värderingar och principer, för 
att ge konkret vägledning till och skapa 
rättssäkerhet för medborgare och företag 
– inbegripet dem utanför Europa.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet betonar vikten 
av programmet för ett digitalt Europa när 
det gäller att förse arbetstagare med 
viktiga digitala kompetenser för Europas 
industriella framtid. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att inrätta en 
grupp av sakkunniga intressenter med 
uppgift att med hjälp av AI och 
stordatakapaciteter förutse framtida 
kompetensklyftor och kompetensbrister 
för industrin.

Or. en

Ändringsförslag 561
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet påminner 
kommissionen om att beakta de olika 
industriella ekosystemen samt behoven i 
de mindre tekniska regionerna för att 
utforma programmen i industristrategin 
på ett skräddarsytt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 562
Pietro Fiocchi

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet anser att en 
uppmuntrad tillämpning av 
skattelättnadssystem bör åtföljas av en 
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effektiv åtgärd mot olika former av 
skattedumpning, som orsakar 
snedvridningar på EU:s inre marknad.

Or. it

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

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Incitamentet för att använda 
skattekreditsystem måste åtföljas av 
särskilda åtgärder som syftar till att 
övervinna skattedumpning, som är 
ansvarigt för snedvridande effekter i den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 564
Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet påminner om 
att alla nationella system för 
skatterabatter bör åtföljas av ett starkt 
europeiskt initiativ för att övervinna all 
skattedumpning inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 565
Gianna Gancia
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Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet betonar att ad 
hoc-instrument måste övervägas för att nå 
digitaliseringsmålen, med tanke på 
mikroföretagens särskilda karaktär.

Or. it

Ändringsförslag 566
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Förslag till resolution
Punkt 18b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18b. Europaparlamentet betonar att 
forsknings- och innovationsprojekt inom 
ramen för Horisont Europa är avgörande 
investeringar för att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och 
framhåller den avgörande roll som 
industriella synergier och offentlig-
privata partnerskap spelar för att 
möjliggöra ett snabbare och mer effektivt 
slutförande av innovativa projekt och 
presentationer av tekniska demonstratorer 
inom viktiga industrier såsom luftfart, 
energilagring och vätgas.

Or. en

Ändringsförslag 567
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
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Punkt 18b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa de investeringar som behövs i 
infrastruktur för att garantera bred 
tillgång i alla europeiska regioner, i 
synnerhet landsbygdsområden och de 
regioner som omfattas av artikel 174 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 568
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Förslag till resolution
Punkt 18c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18c. Europaparlamentet understryker 
regionernas potentiella roll när det gäller 
att förverkliga Europas industriella 
ambitioner. Parlamentet anser att 
interregionalt samarbete inför den 
hållbara och den digitala omställningen, 
som i strategierna för smart 
specialisering, bör stärkas för att 
stimulera regionala ekosystem. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att stödja utvecklingen av 
verktyg som kan ge en tydlig färdplan för 
regionerna med en skräddarsydd strategi 
för att säkerställa industriellt ledarskap.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 18d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18d. Europaparlamentet understryker 
behovet av att överbrygga den digitala 
klyftan bland företag och industrier, 
eftersom gapet mellan ledare och 
eftersläntrare gör att innovationer sprids 
ojämnt i ekonomin. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen och 
medlemsstaterna att skapa möjligheter för 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, att öka sin kapacitet att utnyttja 
innovativ teknik.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 18e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18e. Europaparlamentet framhåller att 
förutom att garantera investeringar i 
digitalisering är andra åtgärder, såsom 
korrekt genomförande av den europeiska 
kodexen för elektronisk kommunikation 
och översynen av sambyggnadsdirektivet, 
centrala för att EU till fullo ska kunna 
utnyttja tillväxtpotentialen i den digitala 
omvandlingen. Parlamentet betonar att 
sakernas internet har stor potential att 
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hjälpa den europeiska industrin att 
återhämta sig efter krisen och att 
kommissionen måste säkerställa att det 
inte finns några hinder för den fria 
rörligheten av internetanslutna enheter 
inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 571
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

19. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens ståndpunkt om 
användningen av industriella data. 
Parlamentet upprepar att data spelar en 
viktig roll i omvandlingen av europeiska 
industrier. Parlamentet betonar vikten av 
ökande smart tillverkning, digitalisering 
och strategiskt oberoende för europeiska 
industrier. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad och 
säkerställa och främja tillgången till och 
flödet av data inom EU, mellan sektorer 
och industrier och mellan offentliga 
institutioner, samt främja investeringar i 
nästa generations standarder, verktyg och 
infrastrukturer för att lagra och behandla 
data och sammanställa europeiska data 
inom viktiga sektorer, med EU-
omfattande gemensamma och 
driftskompatibla dataområden, och 
parlamentet uppmanar kommissionen att 
särskilt fokusera på och beakta projekt 
som syftar till datakurering och 
etikettering, standardisering av 
dataformat och datasäkerhet, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp bättre 
digitala beskattningssystem i vilka vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
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samverkan med användarna, i linje med en 
möjlig uppgörelse inom ramen för OECD 
för att minska risken för ett handelskrig, 
samt vidareutveckla europeiska 
standarder, t.ex. för cybersäkerhet, 
särskilt för kritisk infrastruktur, inklusive 
genom att se över NIS-direktivet och 
genom att inrätta nätverket av 
kompetenscentrum för cybersäkerhet, och 
även säkerställa rättvisa relationer mellan 
plattformar och företag som gör det 
möjligt för europeiska företag, och 
särskilt små och medelstora företag, att 
effektivt använda data som genererats på 
plattformar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att använda Enisas 
kapacitet fullt ut för att stödja 
genomförandet av nationella 
riskbedömningar beträffande 
cybersäkerhet. Parlamentet understryker 
vikten av EU:s rymdpolitik, särskilt att 
förbättra EU:s industriella rymdkapacitet 
och att frigöra den potential som finns i 
synergierna med andra viktiga sektorer 
och politikområden, i synnerhet att 
utveckla avancerad modern teknik och 
åtfölja den industriella omvandlingen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 

19. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens ståndpunkt om 
användningen av industriella data. 
Parlamentet upprepar att data spelar en 
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offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

viktig roll i omvandlingen av europeiska 
industrier. Parlamentet betonar vikten av 
ökande smart tillverkning, digitalisering 
och strategiskt oberoende för europeiska 
industrier. i uppmanar kommissionen att 
genomföra en inre europeisk digital- och 
datamarknad och säkerställa och främja 
tillgången till och flödet av data inom EU, 
mellan sektorer och industrier och mellan 
offentliga institutioner, samt främja 
investeringar i nästa generations 
standarder, verktyg och infrastrukturer 
för att lagra och behandla data och 
sammanställa europeiska data inom 
viktiga sektorer, med EU-omfattande 
gemensamma och driftskompatibla 
dataområden, och parlamentet uppmanar 
kommissionen att särskilt fokusera på och 
beakta projekt som syftar till datakurering 
och etikettering, standardisering av 
dataformat och datasäkerhet, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp bättre 
digitala beskattningssystem i vilka vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna, i linje med en 
möjlig uppgörelse inom ramen för OECD 
för att minska risken för ett handelskrig, 
samt vidareutveckla europeiska 
standarder, t.ex. för cybersäkerhet, 
särskilt för kritisk infrastruktur, inklusive 
genom att se över NIS-direktivet och 
genom att inrätta nätverket av 
kompetenscentrum för cybersäkerhet, och 
även säkerställa rättvisa relationer mellan 
plattformar och företag som gör det 
möjligt för europeiska företag, och 
särskilt små och medelstora företag, att 
effektivt använda data som genererats på 
plattformar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att använda Enisas 
kapacitet fullt ut för att stödja 
genomförandet av nationella 
riskbedömningar beträffande 
cybersäkerhet. Parlamentet understryker 
vikten av EU:s rymdpolitik, särskilt att 
förbättra EU:s industriella rymdkapacitet 
och att frigöra den potential som finns i 
synergierna med andra viktiga sektorer 
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och politikområden, i synnerhet att 
utveckla avancerad modern teknik och 
åtfölja den industriella omvandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 573
Salvatore De Meo

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

19. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens ståndpunkt om 
användningen av industriella data. 
Parlamentet upprepar att data spelar en 
viktig roll i omvandlingen av europeiska 
industrier. Parlamentet betonar vikten av 
ökande smart tillverkning, digitalisering 
och strategiskt oberoende för europeiska 
industrier. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad och 
säkerställa och främja tillgången till och 
flödet av data inom EU, mellan sektorer 
och industrier och mellan offentliga 
institutioner, samt främja investeringar i 
nästa generations standarder, verktyg och 
infrastrukturer för att lagra och behandla 
data och sammanställa europeiska data 
inom viktiga sektorer, med EU-
omfattande gemensamma och 
driftskompatibla dataområden, och 
parlamentet uppmanar kommissionen att 
särskilt fokusera på och beakta projekt 
som syftar till datakurering och 
etikettering, standardisering av 
dataformat och datasäkerhet, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp bättre 
digitala beskattningssystem i vilka vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna, i linje med en 
möjlig uppgörelse inom ramen för OECD 
för att minska risken för ett handelskrig, 
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samt vidareutveckla europeiska 
standarder, t.ex. för cybersäkerhet, 
särskilt för kritisk infrastruktur, inklusive 
genom att se över NIS-direktivet och 
genom att inrätta nätverket av 
kompetenscentrum för cybersäkerhet, och 
även säkerställa rättvisa relationer mellan 
plattformar och företag som gör det 
möjligt för europeiska företag, och 
särskilt små och medelstora företag, att 
effektivt använda data som genererats på 
plattformar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att använda Enisas 
kapacitet fullt ut för att stödja 
genomförandet av nationella 
riskbedömningar beträffande 
cybersäkerhet. Parlamentet understryker 
vikten av EU:s rymdpolitik, särskilt att 
förbättra EU:s industriella rymdkapacitet 
och att frigöra den potential som finns i 
synergierna med andra viktiga sektorer 
och politikområden, i synnerhet att 
utveckla avancerad modern teknik och 
åtfölja den industriella omvandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
ett säkert datautbyte mellan företag och 
mellan offentliga institutioner, utveckla 
och behandla data på europeisk mark, 
särskilt från offentliga organ, bygga upp ett 
bättre digitalt beskattningssystem i vilket 
vinster beskattas där företagen har en 
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samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

betydande samverkan med användarna 
samt vidareutveckla europeiska standarder 
och europeisk certifiering för 
cybersäkerhet och omstörtande teknik, 
särskilt för kritisk infrastruktur. Skyddet av 
kritiska europeiska data i sådana kritiska 
infrastrukturer bör därför garanteras 
genom att man bedömer tjänste- och 
teknikleverantörernas uppfyllande av 
säkerhets- och tillförlitlighetskriterier 
baserade på EU:s 5G-verktygslåda. 
Parlamentet efterlyser ett snabbt 
genomförande av EU-strategin för data 
och att lagen om digitala tjänster antas.

Or. en

Ändringsförslag 575
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, 
främja datautbyte mellan företag och 
mellan offentliga institutioner, utveckla 
och behandla data på europeisk mark, 
särskilt från offentliga organ, bygga upp ett 
bättre digitalt beskattningssystem i vilket 
vinster beskattas där företagen har en 
betydande samverkan med användarna 
samt vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamiljö, främja 
ideellt datautbyte mellan företag och 
mellan offentliga institutioner, utveckla 
och behandla data på europeisk mark, 
särskilt från offentliga organ, bygga upp ett 
bättre digitalt beskattningssystem i vilket 
vinster beskattas där företagen har en 
betydande samverkan med användarna 
samt vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur. Parlamentet 
uppmanar att man tar itu med den ökande 
energianvändningen vid datacentrum på 
byggnads-, server- och programvarunivå 
genom att tillämpa strikta kriterier för 
energi- och resurseffektivitet, anskaffning 
av förnybar energi och återvinning av 
spillvärme. Principen om att sätta 
energieffektivitet först skulle kunna 
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användas som ett utvärderingskriterium 
för att jämföra olika digitala 
tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 576
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
utbytet av data och programvara mellan 
företag och mellan offentliga institutioner, 
särskilt genom innovationer och genom 
att öka datainsamlingsarbetet, samt 
utveckla kompetenser, infrastruktur, 
ekonomiskt överkomlig och säker 
konnektivitet samt dataflöden och 
stödtjänster för att behandla europeiska 
data. Europa måste utveckla en kapacitet 
att ha en ekonomi med öppna och 
balanserade data, som gör det enklare att 
ha rätt data på rätt plats, särskilt från 
offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 577
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till resolution
Punkt 19
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Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur. Skyddet av kritiska 
europeiska data i sådana kritiska 
infrastrukturer bör därför garanteras 
genom att man bedömer tjänste- och 
teknikleverantörernas uppfyllande av 
säkerhets- och tillförlitlighetskriterier 
baserade på EU:s 5G-verktygslåda.

Or. en

Ändringsförslag 578
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur. Skyddet av kritiska 
europeiska data i sådana kritiska 
infrastrukturer bör därför garanteras 
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genom att man bedömer tjänste- och 
teknikleverantörernas uppfyllande av 
säkerhets- och tillförlitlighetskriterier 
baserade på EU:s 5G-verktygslåda.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, med tanke på hur viktigt 
det är att unionens industrier 
digitaliseras, att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad och 
göra betydande investeringar i 
motståndskraftiga och säkra 
höghastighetsnät och i artificiell 
intelligens för att främja datautbyte mellan 
företag och mellan offentliga institutioner, 
utveckla och behandla data på europeisk 
mark, särskilt från offentliga organ, bygga 
upp ett bättre digitalt beskattningssystem i 
vilket vinster beskattas där företagen har en 
betydande samverkan med användarna 
samt vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 580
Gianna Gancia

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag
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19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur, med fullständig 
respekt och fullständigt skydd för EU-
medborgarnas integritet.

Or. it

Ändringsförslag 581
Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, utnyttja potentialen i 
den digitala omvandlingen för att stödja 
forskning, bygga upp ett bättre digitalt 
beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 582
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Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, undanröja befintliga 
hinder samt vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 583
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
driftskompatibilitet och datautbyte mellan 
företag av alla storlekar och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem som beskattar 
vinster där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritiska infrastrukturer.
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Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
datautbyte mellan företag och mellan 
offentliga institutioner, utveckla och 
behandla data på europeisk mark, särskilt 
från offentliga organ, bygga upp ett bättre 
digitalt beskattningssystem i vilket vinster 
beskattas där företagen har en betydande 
samverkan med användarna samt 
vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en inre 
europeisk digital- och datamarknad, främja 
ett funktionellt datautbyte mellan företag 
och mellan offentliga institutioner, 
utveckla och behandla data på europeisk 
mark, särskilt från offentliga organ, bygga 
upp ett bättre digitalt beskattningssystem i 
vilket vinster beskattas där företagen har en 
betydande samverkan med användarna 
samt vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för 
kritisk infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 585
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet anser att varje 
eventuell lagstiftningsåtgärd i samband 
med en översyn av den för närvarande 
tillämpliga ramen för immateriella 
rättigheter måste övervägas noggrant 
eftersom den kan få en betydande 
inverkan på EU:s fortfarande bräckliga 
och utvecklande dataekonomi. 
Parlamentet anser att det inte bör finnas 
någon äganderätt baserad på 
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immateriella rättigheter för icke-
personliga data som används och 
produceras med hjälp av sådan teknik 
som artificiell intelligens.

Or. en

Ändringsförslag 586
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att mobilisera den 
allmänna dataskyddsförordningen. 
Europa måste utveckla en solid praxis när 
det gäller behandlingen av blandade 
industriella datauppsättningar som 
innehåller personuppgifter. Denna praxis 
måste vara människocentrerad, garantera 
de anställdas integritet och ange tydliga 
grunder för att använda sådan värdefull 
data. En förmåga att effektivt behandla 
alla data som genereras i industriella 
processer är också viktigt för att uppfylla 
miljömålen.

Or. en

Ändringsförslag 587
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a.  Europaparlamentet anser att en 
digital omvandling kommer att medföra 
ofattbara möjligheter för europeiska 
företag att bli mer effektiva, expandera 
och bli större konkurrenter. Parlamentet 



PE653.877v02-00 178/181 AM\1208890SV.docx

SV

understryker att det är viktigt att skapa en 
miljö som gör det enklare att använda 
IKT och utveckla smarta lösningar i alla 
företag, från utvecklingsfasen till 
genomförandet av IKT-tekniker.

Or. en

Ändringsförslag 588
Aldo Patriciello

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa att dess 
nästa farmaceutiska strategi kommer att 
främja forskning, innovation och 
tillverkning i EU, genom ett system för 
immateriella rättigheter som främjar 
investeringar i medicinsk forskning och 
ett stabilt, effektivt och globalt 
konkurrenskraftigt regelverk.

Or. en

Ändringsförslag 589
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att minska digitala obalanser 
när det gäller digital infrastruktur, så att 
innovation och industriell utveckling inte 
begränsas till koncentrerade industriella 
stadsområden utan även kan ske i mindre 
städer och landsbygdsområden.
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Or. en

Ändringsförslag 590
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 19b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19b. Europaparlamentet insisterar på 
den grundläggande roll som FoI spelar 
när det gäller att stödja den europeiska 
industrins digitala och tekniska 
ansträngningar, främja Europas 
ledarskap inom viktiga digitala tekniker 
och främja användningen av dessa i 
värdekedjor och industriella plattformar. 
Parlamentet understryker behovet av att 
alla industrisektorer omfamnar den 
digitala revolutionen och siktar på att 
skapa och omvandla nya affärsmodeller, 
nya koncept och nya tekniker.

Or. en

Ändringsförslag 591
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 19b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19b. Europaparlamentet efterlyser att 
nya digitala knutpunkter skapas i mindre 
städer och landsbygdsområden för att 
stödja nya digitala uppstartsföretag och 
små och medelstora företag i områden 
som erbjuder konkurrensfördelar men 
kräver investeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 592
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 19c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19c. Europaparlamentet understryker 
att det är nödvändigt att garantera 
ultrasnabb och ekonomiskt överkomlig 
konnektivitet, som är ett väsentligt verktyg 
för att EU:s företag ska förbli 
konkurrenskraftiga i den globala 
ekonomin och leverera nytt innehåll och 
nya tillämpningar och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 593
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 19d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19d. Europaparlamentet erkänner att 
det är viktigt med en europeisk strategi för 
dataekonomi som är transparent, 
tillförlitlig, driftskompatibel och 
människocentrerad. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att successivt minska 
fragmenteringen i olika nationella 
strategier, ta itu med obalanser när det 
gäller marknadsinflytande och sträva 
efter att stödja Europaomfattande 
dataflöde, driftskompatibilitet och 
hantering, skydd och (åter)användning av 
data.

Or. en
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