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Ændringsforslag 594
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, Andrus 
Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet til de 
programmer, der understøtter omstillingen 
af EU's industri, herunder Horisont Europa, 
og til at fremme synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
mellem alle EU-programmer;

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; fremhæver 
behovet for at øge udgifterne til forskning, 
udvikling og innovation betydeligt som et 
centralt element for at opnå den dobbelte 
overgang, forbedre det strategiske 
lederskab og autonomi og øge 
konkurrenceevnen på lang sigt; opfordrer 
medlemsstaterne til at fastholde deres 
tilsagn om at nå op på 3 % af BNP inden 
for forskning og udvikling; mener, at der 
er behov for en forøgelse af 
finansieringen af Horisont Europa samt 
programmer for et digitalt Europa og 
Connecting Europe-faciliteten (digitalt og 
energi) for at nå de ambitiøse mål, 
anerkende den virkningsfulde støtte fra 
Det Europæiske Innovationsråd (EIC) og 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT) og opfordrer til at styrke 
deres opgaver; opfordrer til et offentligt-
privat samarbejde for at fremme 
overførsel af viden og teknologi fra 
forskningscentre og universiteter til den 
industrielle proces og drage fordel af den 
industrielle økosystemordning; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet til de 
programmer, der understøtter omstillingen 
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af EU's industri, herunder Horisont Europa 
og programmet for et digitalt Europa 
(DEP), og til at fremme synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
mellem alle EU-programmer; opfordrer 
Kommissionen til som en prioritet at 
målrette hele rækken af dekarboniserede 
og vedvarende industriprocesser; 
anerkender betydningen af at beskytte 
intellektuelle ejendomsrettigheder for at 
tilskynde til FoU-investeringer, som er 
nødvendige for at sikre den fortsatte 
deltagelse af EU's industri i udviklingen 
af centrale teknologier som 5G og 6G, der 
er nødvendige for at nå EU's 
konnektivitetsmål for 2025;

Or. en

Ændringsforslag 595
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet til de 
programmer, der understøtter 
omstillingen af EU's industri, herunder 
Horisont Europa, og til at fremme 
synergier mellem regionale, nationale, 
europæiske og private finansieringskilder 
ved at udnytte synergier mellem alle EU-

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til betydeligt at øge 
budgettet og sikre sig, at de midler, der 
ligger til grund for omstillingen af EU's 
industri, er klimasikre, gentager sin 
holdning om at opfordre til et budget på 
mindst 120 mia. EUR til Horisont Europa, 
og til at fremme synergier mellem 
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programmer; regionale, nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
mellem alle EU-programmer; støtter 
etableringen af europæiske partnerskaber 
under Horisont Europa for at fremme 
investeringer i den private sektor og støtte 
genopretningen og den økologiske og 
digitale omstilling, men opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at disse 
partnerskaber vil være transparente og 
inkluderende under hele deres udrulning, 
navnlig med hensyn til deres strategiske 
forskningsdagsorden og årlige 
arbejdsprogrammer, udelukke enhver 
interessekonflikt og virksomhedserobring 
og har reel merværdi for samfundet; 
opfordrer til, at en betydelig del af de 
midler, der er til rådighed for små og 
mellemstore virksomheder under Horisont 
Europa-programmet, gennemføres 
gennem Det Europæiske Innovationsråd, 
men også gennem programmets 
samarbejdspartnere;

Or. en

Ændringsforslag 596
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
minder om, at innovation er drivkraften 
bag konkurrenceevnen for strategiske, 
industrielle økosystemer, og dette bør 
omsættes til en styrket støtte til innovation 
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kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet til de 
programmer, der understøtter omstillingen 
af EU's industri, herunder Horisont Europa, 
og til at fremme synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
mellem alle EU-programmer;

og iværksætterånd i alle faser af 
innovationscyklussen med særlig vægt på 
den tidlige fase og markedsudbredelsen, 
når adgangen til kapital er afgørende for 
at opnå en vellykket udbredelse; beklager i 
denne forbindelse, at Unionen investerer 
mindre i F&U i procent af BNP end dens 
globale konkurrenter, og at den lider under 
en alvorlig mangel på innovativ kapacitet i 
små og mellemstore virksomheder som 
følge af en mangel på den nødvendige 
risikokapital og eksisterende bureaukrati; 
opfordrer Kommissionen til at forbedre 
incitamenterne og øge budgettet til de 
programmer, der understøtter omstillingen 
af EU's industri, herunder Horisont Europa 
og programmet for et digitalt Europa, og 
til at fremme synergier mellem regionale, 
nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
mellem alle EU-programmer; fremhæver 
behovet for at øge fokus på forskning og 
innovation i samhørighedspolitikkerne;

Or. en

Ændringsforslag 597
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet til de 
programmer, der understøtter omstillingen 

20. mener, at industriel omstilling 
kræver en betydelig forsknings- og 
udviklingsindsats, og at ny viden og 
innovation integreres i de eksisterende 
markeder, og at de anvendes til at skabe 
nye markeder; beklager i denne 
forbindelse, at Unionen investerer mindre i 
F&U i procent af BNP end dens globale 
konkurrenter, og at den lider under en 
alvorlig mangel på innovativ kapacitet i 
små og mellemstore virksomheder som 
følge af en mangel på den nødvendige 
risikokapital; opfordrer Kommissionen til 
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af EU's industri, herunder Horisont Europa, 
og til at fremme synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
mellem alle EU-programmer;

at øge budgettet til de programmer, der 
understøtter omstillingen af EU's industri, 
herunder særligt Horisont Europa med op 
til 120 mia. EUR, og til at fremme 
synergier mellem regionale, nationale, 
europæiske og private finansieringskilder 
ved at udnytte synergier mellem alle EU-
programmer; opfordrer endvidere 
Kommissionen til inden for rammerne af 
Horisont-programmet at oprette en 
mission med henblik på dekarbonisering 
af industrien og til at sikre, at 
Innovationsfonden på trods af den 
økonomiske nedgang som følge af covid-
19-krisen vil være udstyret med de 
fornødne finansielle midler til at hjælpe 
industrien med at foretage innovationer 
inden for lavemissionsteknologier og -
produkter;

Or. en

Ændringsforslag 598
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet til de 
programmer, der understøtter omstillingen 
af EU's industri, herunder Horisont Europa, 
og til at fremme synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet til de 
programmer, der understøtter omstillingen 
af EU's industri, herunder Horisont Europa, 
og til at fremme synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
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mellem alle EU-programmer; mellem alle EU-programmer; anerkender 
betydningen af at beskytte intellektuelle 
ejendomsrettigheder for at tilskynde til 
FoU-investeringer, som er nødvendige for 
at sikre den fortsatte deltagelse af EU's 
industri i udviklingen af centrale 
teknologier som 5G og 6G, der er 
nødvendige for at nå EU's 
konnektivitetsmål for 2025;

Or. en

Ændringsforslag 599
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet til de 
programmer, der understøtter omstillingen 
af EU's industri, herunder Horisont Europa, 
og til at fremme synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
mellem alle EU-programmer;

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet og 
fastsætte betingelser for overholdelse af 
den miljømæssige bæredygtighed for de 
programmer, der ligger til grund for 
omdannelsen af Unionens industri, 
herunder Horisont Europa, med henblik på 
at prioritere forskning og innovation i 
disruptive projekter eller teknologier, der 
kan fremme transformative ændringer i 
overensstemmelse med målene for den 
europæiske grønne pagt; opfordrer 
desuden til at fremme synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og 
private finansielle kilder ved at drage 
fordel af synergier mellem alle EU-
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programmer;

Or. en

Ændringsforslag 600
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet til de 
programmer, der understøtter omstillingen 
af EU's industri, herunder Horisont Europa, 
og til at fremme synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
mellem alle EU-programmer;

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet til de 
programmer, der understøtter omstillingen 
af EU's industri, herunder Horisont Europa 
og InvestEU gennem passende 
finansieringsinstrumenter til 
markedsudvikling af banebrydende 
teknologier, der støttes gennem 
oprettelsen af Det Europæiske 
Innovationsråd, og til at fremme synergier 
mellem regionale, nationale, europæiske og 
private finansieringskilder ved at udnytte 
synergier mellem alle EU-programmer;

Or. en

Ændringsforslag 601
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 20
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder og at 
skabe nye markeder; beklager i denne 
forbindelse, at Unionen investerer mindre i 
F&U i procent af BNP end dens globale 
konkurrenter, og at den lider under en 
alvorlig mangel på innovativ kapacitet i 
små og mellemstore virksomheder som 
følge af en mangel på den nødvendige 
risikokapital; opfordrer Kommissionen til 
at øge budgettet til de programmer, der 
understøtter omstillingen af EU's industri, 
herunder Horisont Europa, og til at fremme 
synergier mellem regionale, nationale, 
europæiske og private finansieringskilder 
ved at udnytte synergier mellem alle EU-
programmer;

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder og at 
skabe nye markeder; beklager i denne 
forbindelse, at Unionen investerer mindre i 
F&U i procent af BNP end dens globale 
konkurrenter, og at den lider under en 
alvorlig mangel på innovativ kapacitet i 
små og mellemstore virksomheder som 
følge af en mangel på den nødvendige 
risikokapital; opfordrer Kommissionen til 
at øge budgettet til de programmer, der 
understøtter omstillingen af EU's industri, 
herunder Horisont Europa for at skabe 
passende finansieringsinstrumenter til 
markedsudvikling af banebrydende 
teknologier, der støttes af oprettelsen af 
Det Europæiske Innovationsråd, og til at 
fremme synergier mellem regionale, 
nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
mellem alle EU-programmer;

Or. en

Ændringsforslag 602
Aldo Patriciello

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet til de 

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet til de 
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programmer, der understøtter omstillingen 
af EU's industri, herunder Horisont Europa, 
og til at fremme synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
mellem alle EU-programmer;

programmer, der understøtter omstillingen 
af EU's industri, herunder Horisont Europa, 
skabe passende finansieringsinstrumenter 
til markedsudvikling af banebrydende 
teknologier, der støttes af oprettelsen af 
Det Europæiske Innovationsråd, og til at 
fremme synergier mellem regionale, 
nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
mellem alle EU-programmer;

Or. en

Ændringsforslag 603
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder og at 
skabe nye markeder; beklager i denne 
forbindelse, at Unionen investerer mindre i 
F&U i procent af BNP end dens globale 
konkurrenter, og at den lider under en 
alvorlig mangel på innovativ kapacitet i 
små og mellemstore virksomheder som 
følge af en mangel på den nødvendige 
risikokapital; opfordrer Kommissionen til 
at øge budgettet til de programmer, der 
understøtter omstillingen af EU's industri, 
herunder Horisont Europa, og til at fremme 
synergier mellem regionale, nationale, 
europæiske og private finansieringskilder 
ved at udnytte synergier mellem alle EU-
programmer;

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder og at 
skabe nye markeder; beklager i denne 
forbindelse, at Unionen investerer mindre i 
F&U i procent af BNP end dens globale 
konkurrenter, og at den lider under en 
alvorlig mangel på innovativ kapacitet i 
små og mellemstore virksomheder som 
følge af en mangel på den nødvendige 
risikokapital og mangel på fornødne 
færdigheder; opfordrer Kommissionen til 
at styrke innovationspolitikkernes 
udbredelse ved at øge budgettet til de 
programmer, der understøtter omstillingen 
af EU's industri, herunder Horisont Europa, 
og til at fremme synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
mellem alle EU-programmer;

Or. en
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Ændringsforslag 604
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og 
at de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet til de 
programmer, der understøtter omstillingen 
af EU's industri, herunder Horisont Europa, 
og til at fremme synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
mellem alle EU-programmer;

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres; beklager i denne forbindelse, at 
Unionen investerer mindre i F&U i procent 
af BNP end andre aktører, og at den lider 
under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder; opfordrer Kommissionen til 
at øge budgettet til de programmer, der 
understøtter omstillingen af EU's industri, 
herunder Horisont Europa, og til at fremme 
synergier mellem regionale, nationale og 
europæiske finansieringskilder ved at 
udnytte synergier mellem alle EU-
programmer;

Or. en

Ændringsforslag 605
Christian Ehler

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder og at 
skabe nye markeder; beklager i denne 
forbindelse, at Unionen investerer mindre i 
F&U i procent af BNP end dens globale 
konkurrenter, og at den lider under en 
alvorlig mangel på innovativ kapacitet i 
små og mellemstore virksomheder som 

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder og at 
skabe nye markeder; beklager i denne 
forbindelse, at Unionen investerer mindre i 
F&U i procent af BNP end dens globale 
konkurrenter, og at den lider under en 
alvorlig mangel på innovativ kapacitet i 
små og mellemstore virksomheder som 
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følge af en mangel på den nødvendige 
risikokapital; opfordrer Kommissionen til 
at øge budgettet til de programmer, der 
understøtter omstillingen af EU's industri, 
herunder Horisont Europa, og til at fremme 
synergier mellem regionale, nationale, 
europæiske og private finansieringskilder 
ved at udnytte synergier mellem alle EU-
programmer;

følge af en mangel på den nødvendige 
risikokapital; opfordrer Kommissionen til 
at øge budgettet til de programmer, der 
understøtter omstillingen af EU's industri, 
herunder Horisont Europa, og til at fremme 
synergier mellem regionale, nationale, 
europæiske og private finansieringskilder 
ved at udnytte synergier mellem alle EU-
programmer; fremhæver behovet for at 
øge fokus på forskning og innovation i 
samhørighedspolitikkerne;

Or. en

Ændringsforslag 606
Pietro Fiocchi

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder og at 
skabe nye markeder; beklager i denne 
forbindelse, at Unionen investerer mindre i 
F&U i procent af BNP end dens globale 
konkurrenter, og at den lider under en 
alvorlig mangel på innovativ kapacitet i 
små og mellemstore virksomheder som 
følge af en mangel på den nødvendige 
risikokapital; opfordrer Kommissionen til 
at øge budgettet til de programmer, der 
understøtter omstillingen af EU's industri, 
herunder Horisont Europa, og til at fremme 
synergier mellem regionale, nationale, 
europæiske og private finansieringskilder 
ved at udnytte synergier mellem alle EU-
programmer;

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder og at 
skabe nye markeder; beklager i denne 
forbindelse, at Unionen investerer mindre i 
F&U i procent af BNP end dens globale 
konkurrenter, og at den lider under en 
alvorlig mangel på innovativ kapacitet i 
små og mellemstore virksomheder som 
følge af en mangel på den nødvendige 
risikokapital; opfordrer Kommissionen til 
at forbedre incitamenterne og øge 
budgettet til de programmer, der 
understøtter omstillingen af EU's industri, 
herunder Horisont Europa, og til at fremme 
synergier mellem regionale, nationale, 
europæiske og private finansieringskilder 
ved at udnytte synergier mellem alle EU-
programmer;

Or. en

Ændringsforslag 607
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Grzegorz Tobiszowski
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i små og mellemstore 
virksomheder som følge af en mangel på 
den nødvendige risikokapital; opfordrer 
Kommissionen til at øge budgettet til de 
programmer, der understøtter omstillingen 
af EU's industri, herunder Horisont Europa, 
og til at fremme synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og private 
finansieringskilder ved at udnytte synergier 
mellem alle EU-programmer;

20. mener, at industriel omstilling 
kræver, at ny viden og innovation 
integreres i de eksisterende markeder, og at 
de anvendes til at skabe nye markeder; 
beklager i denne forbindelse, at Unionen 
investerer mindre i F&U i procent af BNP 
end dens globale konkurrenter, og at den 
lider under en alvorlig mangel på innovativ 
kapacitet i virksomheder som følge af en 
mangel på den nødvendige risikokapital; 
opfordrer Kommissionen til at øge 
budgettet til de programmer, der 
understøtter omstillingen af EU's industri, 
herunder Horisont Europa, og til at fremme 
synergier mellem regionale, nationale, 
europæiske og private finansieringskilder 
ved at udnytte synergier mellem alle EU-
programmer;

Or. en

Ændringsforslag 608
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Forslag til beslutning
Punkt 20a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. bemærker, at en 
konkurrencedygtig industri i høj grad er 
afhængig af at rekruttere og fastholde en 
kvalificeret arbejdsstyrke; bemærker 
endvidere, at alene i de næste fem år vil 
120 mio. europæere være nødt til at 
opkvalificere eller omskole sig 1a; er dog 
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dybt bekymret for, om de europæiske 
uddannelses- og oplæringssystemer er i 
stand til at følge med udviklingen; 
opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gå videre med 
oprettelsen af det europæiske 
uddannelsesområde, der har til formål at 
skabe lige konkurrencevilkår, at øge 
niveauet på uddannelsesområdet i hele 
Europa og at øge investeringerne i 
uddannelse, færdigheder og livslang 
læring;
_________________
1a COM(2020)102 final.

Or. en

Ændringsforslag 609
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 20a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. mener i den forbindelse også, at et 
bedre forberedt og mere modstandsdygtigt 
samfund er nøglen til at håndtere 
forstyrrende begivenheder af europæisk 
eller global målestok og give omfattende 
politiske løsninger; mener desuden, at 
koordinerede FoI-investeringer er 
afgørende i den forbindelse; opfordrer i 
denne sammenhæng Kommissionen til 
under Horisont Europa at lancere et 
partnerskabsinstrument til pandemisk 
beredskab og samfundsmæssig 
modstandsdygtighed; mener endvidere, at 
partnerskabet vil skabe betingelserne for 
en bedre koordinering på EU-plan, 
udpege højt prioriterede områder og 
iværksætte foranstaltninger, der kræver 
medicinsk forskning af høj kvalitet og 
koordinerede FoI-investeringer;

Or. en
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Ændringsforslag 610
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Forslag til beslutning
Punkt 20 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. opfordrer Kommissionen til at 
investere i opførelsen af et effektivt og 
konkurrencedygtigt europæisk militært og 
industrielt kompleks og gøre optimal brug 
af instrumenter som Forsvarsfonden til at 
støtte sektoren, når det gælder forskning, 
udvikling, fremstilling af prototyper og 
gennemførelse af industrielle processer; 
glæder sig over oprettelsen af GD DEFIS, 
for så vidt som det giver gennemførelsen 
af dette mål sin egen administrative 
kapacitet;

Or. fr

Ændringsforslag 611
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Forslag til beslutning
Punkt 20a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. mener, at socialøkonomiske 
virksomheder bør inddrages fuldt ud i 
udfaldet af industristrategien, da de 
skaber værdi for offentligheden og har en 
væsentlig indflydelse på de lokalsamfund, 
de er forankret i; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at tage 
hensyn til de særlige forhold, der gør sig 
gældende for denne kategori af 
virksomheder, i udformningen af de 
finansielle instrumenter under Unionens 
investeringsprogrammer med henblik på 



AM\1208892DA.docx 17/73 PE653.982v02-00

DA

at støtte deres adgang til finansiering;

Or. en

Ændringsforslag 612
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 20a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. opfordrer Kommissionen til at 
investere i opbygningen af et effektivt og 
konkurrencedygtigt europæisk 
militærindustrielt kompleks ved at gøre 
optimal brug af instrumenter såsom 
Forsvarsfonden til at støtte sektoren med 
hensyn til forskning, udvikling og 
prototyping og udvikling af industrielle 
processer; glæder sig over oprettelsen af 
GD DEFIS, som den giver den 
administrative kapacitet til at nå dette 
mål;

Or. en

Ændringsforslag 613
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 20a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. anerkender forskning og 
innovation som en drivkraft for industriel 
vækst og for at nå mere ambitiøse EU 
2030-mål for bæredygtig (økonomisk, 
miljømæssig og social) udvikling og 
opfylde de langsigtede klima- og 
energimål; anmoder Kommissionen om 
yderligere at støtte forskningsprogrammer 
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til industriel forskning og innovation i 
alle industrisektorer – sideløbende med, at 
støtten til grundforskning og anvendt 
forskning opretholdes;

Or. en

Ændringsforslag 614
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 20a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. mener, at den nuværende ordning 
for intellektuelle ejendomsrettigheder ikke 
støtter innovation; mener, at øget 
gennemsigtighed og innovative 
forvaltnings- og licenspraksisser kan føre 
til, at produkter og tjenesteydelser 
markedsføres hurtigere; opfordrer 
Kommissionen til at finde en balance 
mellem håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og fremme af 
innovation, navnlig med hensyn til at 
sikre adgang til medicin og beskytte 
folkesundheden;

Or. en

Ændringsforslag 615
Dan Nica, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Tsvetelina Penkova, Romana Jerković, Josianne Cutajar

Forslag til beslutning
Punkt 20a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. opfordrer Kommissionen til fortsat 
at støtte europæiske innovative 
virksomheders evne til at opretholde en 
effektiv beskyttelse af deres FoU-
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investeringer, sikre rimelige afkast og på 
længere sigt fortsætte med at udvikle åbne 
teknologistandarder, der understøtter 
konkurrence og valgmuligheder; 
opfordrer desuden til at styrke Europas 
strategiske autonomi og cybersikkerhed 
samt skabe beskæftigelse af høj kvalitet;

Or. en

Ændringsforslag 616
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Forslag til beslutning
Punkt 20a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. anerkender betydningen af at 
beskytte intellektuelle 
ejendomsrettigheder for at tilskynde til 
FoU-investeringer med henblik på den 
fortsatte deltagelse af EU's industri i 
udviklingen af centrale teknologier som 
5G/6G, der er nødvendige for at nå EU's 
konnektivitetsmål for 2025;

Or. en

Ændringsforslag 617
Pietro Fiocchi

Forslag til beslutning
Punkt 20a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. opfordrer Kommissionen til i sine 
næste farmaceutiske og industrielle 
strategier at behandle foranstaltninger, 
der fokuserer på at sikre, at Europa 
"fortsat er en innovator og førende på 
verdensplan", som skitseret i formand von 
der Leyens opgavebeskrivelse til 
kommissær for sundhed Stella 
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Kyriakides;

Or. en

Ændringsforslag 618
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek

Forslag til beslutning
Punkt 20a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. opfordrer Kommissionen til 
sammen med medlemsstaterne at udvikle 
et potentielt skattemæssigt incitament til 
at øge FoU-investeringer, som er faldet 
kraftigt som følge af covid-19-krisen;

Or. en

Ændringsforslag 619
Christian Ehler

Forslag til beslutning
Punkt 20a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. minder om Parlamentets 
anmodning om 120 mia. EUR til Horisont 
Europa for at gøre det muligt for 
programmet at tage fat på alle dets 
prioriteter;

Or. en

Ændringsforslag 620
Carlo Calenda
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Forslag til beslutning
Punkt 20b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20b. insisterer på nødvendigheden af at 
garantere et fremadrettet Horisont 
Europa-program med en betydelig 
budgetforøgelse og en styrket 
samarbejdende forskningsmodel; 
gentager i lyset af den indsats, som 
industrien vil yde for at bidrage til at nå 
bæredygtighedsmålene for 2050, behovet 
for at være mere ambitiøs og øge det 
foreslåede budget for Horisont Europa til 
mindst 120 mia. EUR, hvoraf mindst 56 % 
bør tildeles anden søjle "Globale 
udfordringer og europæisk industriel 
konkurrenceevne"; anmoder 
Kommissionen om i vid udstrækning at 
fremme ekspertise og samarbejde på tværs 
af forskellige aktører inden for forskning 
og innovation og at skabe effektive 
rammer for håndtering af udfordringer, 
der påvirker EU's økonomi, industri og 
samfund; opfordrer Kommissionen til at 
overveje at oprette yderligere 
partnerskabsinstrumenter, der bør 
bevares i hele Horisont Europas levetid;

Or. en

Ændringsforslag 621
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 20b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20b. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at socialøkonomiske virksomheder 
og enheder inddrages fuldt ud i det indre 
marked og prioriteres i den kommende 
industristrategi, da de allerede har vist sig 
at være modstandsdygtige, at skabe 
offentlig værdi og at udgøre en væsentlig 
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indvirkning på de lokalsamfund, de er 
forankret i, og da de er grundlagt på de 
værdier, der bør føre an i genopbygnings- 
og omstillingsfasen; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at indføre 
specifikke støtteinstrumenter og 
finansielle instrumenter, der kan hjælpe 
denne kategori af virksomheder og sikre, 
at de kan få adgang til alle EU's 
investeringsprogrammer, samt til at 
værdsætte arbejdstagernes rolle at foretag 
opkøb under den økonomiske krise;

Or. en

Ændringsforslag 622
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 20b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20b. opfordrer til, at der oprettes et 
europæisk netværk, der skal støtte og 
koordinere medicinsk forskning af høj 
kvalitet i Europa i betragtning af den 
store fragmentering af 
forskningsaktiviteterne på dette område; 
gentager, at det er nødvendigt at indføre 
en risikoreduktionsplan for 
medicinmangel for at håndtere eventuelle 
sårbarheder og risici for forsyningskæden 
for kritiske lægemidler; minder om 
betydningen af en forskningsbaseret 
lægemiddelindustri som en væsentlig 
bidragyder til at sikre kvalitetsproduktion 
og forsyning af lægemidler for at nå ud til 
alle patienter i nød, sikre innovation og 
støtte sundhedssystemernes 
modstandsdygtighed, lydhørhed og 
parathed til at håndtere fremtidige 
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udfordringer;

Or. en

Ændringsforslag 623
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 20b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20b. fremhæver relevansen af 
institutionelle partnerskaber under 
Horisont Europa som effektive redskaber 
til at fremme forsknings- og 
innovationsindsatser inden for 
strategiske, industrielle økosystemer;

Or. en

Ændringsforslag 624
Pietro Fiocchi

Forslag til beslutning
Punkt 20b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20b. anerkender betydningen af 
forskning og innovation og opfordrer til, 
at der oprettes et ægte europæisk netværk 
til støtte for medicinsk forskning af høj 
kvalitet i Europa;

Or. en

Ændringsforslag 625
Christian Ehler
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Forslag til beslutning
Punkt 20b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20b. opfordrer Kommissionen til 
sammen med medlemsstaterne at udvikle 
et skattemæssigt incitament, som giver 
mulighed for at øge FoU-investeringer, 
der ellers er faldet som følge af covid-19-
krisen;

Or. en

Ændringsforslag 626
Pietro Fiocchi

Forslag til beslutning
Punkt 20c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20c. understreger behovet for at sikre 
jævnbyrdighed med USA og Kina med 
hensyn til incitamenter til at anvende 
intellektuelle ejendomsrettigheder inden 
for biovidenskaber, således at Europa 
fortsat kan være et attraktivt sted for FoU-
investeringer og industriudvikling; 
opfordrer Kommissionen til at opretholde 
og udvikle Europas intellektuelle 
ejendomssystem i verdensklasse ved at 
fremme en stærk beskyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, 
incitamenter og belønningsmekanismer 
for FoU for at tiltrække investeringer til 
udvikling af fremtidig innovation til gavn 
for patienterne;

Or. en

Ændringsforslag 627
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
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Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 20c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20c. opfordrer Kommissionen til at 
undersøge foranstaltninger til 
imødegåelse af det potentielle tab af viden 
og innovation under den nuværende 
krise, herunder instrumenter, der støtter 
virksomheder i midlertidigt at dele 
vidensarbejdere med offentlige 
forskningsinstitutioner og universiteter 
for at muliggøre offentlig-privat forskning 
i offentlige fokusområder og bevare 
beskæftigelses- og innovationskapaciteten 
i krisetider;

Or. en

Ændringsforslag 628
Pietro Fiocchi

Forslag til beslutning
Punkt 20d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20d. anerkender, at den 
forskningsbaserede lægemiddelindustri er 
en vigtig sektor og bidragyder til at sikre 
kvalitetsproduktion og forsyning af 
lægemidler for at nå ud til alle patienter i 
nød, til at sikre fremtidig innovation med 
henblik på at imødekomme udestående, 
uopfyldte behov og til at støtte 
sundhedssystemernes 
modstandsdygtighed, lydhørhed og vilje til 
at håndtere fremtidige udfordringer, 
herunder pandemier; anerkender, at 
lægemiddelsektoren kritisk beskæftiger 
omkring 765 000 mennesker i Europa, 
understøtter omkring 2,7 millioner job i 
EU og er den største bidragyder til 
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Europas positive handelsbalance, idet den 
bidrog med over 91 mia. EUR i 2018;

Or. en

Ændringsforslag 629
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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

Forslag til beslutning
Punkt 20d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20d. glæder sig over tilgangen i 
industrialliancer og de foreslåede brint- 
og kulstoffattige industrier, batteri- og 
industriskyer samt platforme og 
råvarealliancer; understreger, at SMV'er 
spiller en integrerende rolle i oprettelsen 
af industrialliancer og deres 
produktionskæder; fremhæver behovet for 
passende finansielle instrumenter for 
alliancerne; opfordrer Kommissionen til 
at medtage CC(U)S i alliancerne af brint- 
og lavemissionsindustrier; mener, at 
retmæssige krav skal skabe en ramme for 
innovationer inden for klimavenlig 
mobilitet og energiproduktion;

Or. en

Ændringsforslag 630
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Bernard Guetta, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 21
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser; opfordrer 
til en forvaltning af disse økosystemer, der 
integrerer alle relevante interessenter fra 
industrisektorerne, som er afgørende for 
at opnå energiomstilling og digital 
omstilling; mener, at økosystemerne bør 
spille en rolle i fastlæggelsen af løsninger 
og foranstaltninger, der skal vedtages med 
henblik på at gennemføre den europæiske 
industristrategi; minder om, at 
sektorspecifikke handlingsplaner, der er 
bebudet i den grønne pagt og den 
industrielle strategi samt det arbejde, der 
allerede er udført i tidligere europæiske 
industrifora, navnlig det strategiske forum 
for IPCEI'er, alle bør tages i betragtning i 
det fremtidige arbejde med industrielle 
økosystemer;

Or. en

Ændringsforslag 631
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 21. er af den opfattelse, at økosystemer 
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vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser; opfordrer 
Kommissionen til ud over de strategiske 
værdikæder, der hidtil er kortlagt, at 
udvikle virkningsfulde industripolitikker 
for hvert af de fjorten strategiske 
industrielle økosystemer og til at støtte 
robuste europæiske værdikæder i de 
økosystemer, der er afgørende for den 
grønne og digitale omstilling, som er tæt 
forbundet;

Or. en

Ændringsforslag 632
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; understreger, 
at industripolitikken skal skabes gennem 
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den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

en inklusiv, gennemsigtig og 
evidensbaseret tilgang og understreger, at 
økosystemerne bør omfatte alle 
forbindelser til værdikæderne, herunder 
SMV'er; mener desuden, at støtte til 
samarbejde mellem industrien, den 
akademiske verden, SMV'er, nystartede 
virksomheder, fagforeninger, iværksættere, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markeds- og 
koordinationssvigt og støtte bestræbelser 
på at krydse "dødens dal", herunder i 
områder, der endnu ikke er dækket af 
industrielle interesser;

Or. en

Ændringsforslag 633
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder og scale-ups, 
fagforeninger, civilsamfundet, 
slutbrugerorganisationer og alle andre 
interessenter vil være afgørende for at 
kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser; minder i 
denne forbindelse om betydningen af at 
fremme den sociale dialog og høringen af 
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arbejdstagerne i udformningen og 
gennemførelsen af industripolitikker i 
overensstemmelse med den europæiske 
søjle for sociale rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 634
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere ren 
og sikker energi samt den nødvendige 
energiinfrastruktur, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; opfordrer til en 
analyse af økosystemerne for at vurdere 
de enkelte sektorers behov for omstilling 
og hjælp til at udarbejde en 
omstillingsplan; mener desuden, at støtte 
til samarbejde mellem industrien, den 
akademiske verden, SMV'er, nystartede 
virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

Or. en

Ændringsforslag 635
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Forslag til beslutning
Punkt 21



AM\1208892DA.docx 31/73 PE653.982v02-00

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; opfordrer til, at 
hvert økosystem analyseres mere 
detaljeret, herunder de specifikke behov i 
hver enkelt særskilt sektor, og til at 
udvikle sektorspecifikke 
investeringsplaner for deres omstilling; 
mener desuden, at støtte til samarbejde 
mellem industrien, den akademiske verden, 
SMV'er, nystartede virksomheder, 
fagforeninger, civilsamfundet, 
slutbrugerorganisationer og alle andre 
interessenter vil være afgørende for at 
kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

Or. en

Ændringsforslag 636
Grzegorz Tobiszowski
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; opfordrer til, at 
hvert økosystem analyseres mere 
detaljeret, herunder de specifikke behov i 
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nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

hver enkel særskilt sektor, og til at udvikle 
sektorspecifikke investeringsplaner for 
deres omstilling; mener desuden, at støtte 
til samarbejde mellem industrien, den 
akademiske verden, SMV'er, nystartede 
virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

Or. en

Ændringsforslag 637
Marek Paweł Balt

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; opfordrer til, at 
hvert økosystem analyseres mere 
detaljeret, herunder de specifikke behov i 
hver enkel særskilt sektor, og til at udvikle 
sektorspecifikke investeringsplaner for 
deres omstilling; mener desuden, at støtte 
til samarbejde mellem industrien, den 
akademiske verden, SMV'er, nystartede 
virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

Or. en
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Ændringsforslag 638
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
samtidig med at det sikres, at 
arbejdstagerne under ingen 
omstændigheder betaler regningen for 
denne indsats, herunder i områder, der 
endnu ikke er dækket af industrielle 
interesser;

Or. en

Ændringsforslag 639
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 

21. er af den opfattelse, at forening af 
alle relevante interessenter i industrielle 
økosystemer vil være afgørende for at 
forberede sig på den næste industrielle 
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energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

revolution ved at sikre prismæssigt 
overkommelig og vedvarende energi, 
transformerende fremstillingsmetoder og 
metoder til levering af tjenesteydelser; 
mener desuden, at støtte til samarbejde 
mellem industrien, den akademiske verden, 
SMV'er, nystartede virksomheder, 
fagforeninger, civilsamfundet, 
slutbrugerorganisationer og alle andre 
interessenter vil være afgørende for at 
kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
også i områder, der endnu ikke er dækket 
af industrielle interesser, men en høj 
samfundsmæssig merværdi;

Or. en

Ændringsforslag 640
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

21. er af den opfattelse, at datadrevne 
økosystemer vil være centrale elementer i 
den næste industrielle revolution ved at 
udnytte avanceret og intelligent 
produktion, sikre prismæssigt 
overkommelig og renere energi, 
transformerende fremstillingsmetoder, 
softwareteknologi og metoder til levering 
af tjenesteydelser; mener desuden, at støtte 
til samarbejde mellem industrien, den 
akademiske verden, SMV'er, nystartede 
virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

Or. en
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Ændringsforslag 641
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer 
og alle andre interessenter vil være 
afgørende for at kunne løse markedssvigt 
og støtte bestræbelser på at krydse 
"dødens dal", herunder i områder, der 
endnu ikke er dækket af industrielle 
interesser;

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til positive samarbejdsmodeller 
mellem de forskellige aktører, som er 
involveret i forsknings- og 
kommercialiseringsaktiviteter, som 
offentlige myndigheder, universiteter, 
mikrovirksomheder og SMV'er samles 
om, fremmer innovation; mener, at 
økosystemer vil være afgørende elementer 
i den næste industrielle revolution og sikre 
prismæssigt overkommelige og renere 
energikilder;

Or. en

Ændringsforslag 642
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 

21. er af den opfattelse, at 
repræsentative økosystemer vil være 
centrale elementer i den næste industrielle 
revolution ved at sikre prismæssigt 
overkommelig og vedvarende energi, 
transformerende fremstillingsmetoder og 
metoder til levering af tjenesteydelser; 
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at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

mener desuden, at støtte til samarbejde 
mellem industrien, den akademiske verden, 
SMV'er, nystartede virksomheder, 
fagforeninger, civilsamfundet, 
slutbrugerorganisationer og alle andre 
interessenter vil være afgørende for en 
demokratisk omstilling, for at kunne løse 
markedssvigt og støtte bestræbelser på at 
krydse "dødens dal", herunder i områder, 
der endnu ikke er dækket af industrielle 
interesser;

Or. en

Ændringsforslag 643
Christian Ehler

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
skabere, civilsamfundet, 
slutbrugerorganisationer og alle andre 
interessenter vil være afgørende for at 
kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

Or. en

Ændringsforslag 644
Margarita de la Pisa Carrión
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Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig energi, 
transformerende fremstillingsmetoder og 
metoder til levering af tjenesteydelser; 
mener desuden, at støtte til samarbejde 
mellem industrien, den akademiske verden, 
SMV'er, nystartede virksomheder, 
fagforeninger, civilsamfundet, 
slutbrugerorganisationer og alle andre 
interessenter vil være afgørende for at 
kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 
dækket af industrielle interesser;

Or. en

Ændringsforslag 645
Aldo Patriciello

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og renere 
energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til 
levering af tjenesteydelser; mener desuden, 
at støtte til samarbejde mellem industrien, 
den akademiske verden, SMV'er, 
nystartede virksomheder, fagforeninger, 
civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og 
alle andre interessenter vil være afgørende 
for at kunne løse markedssvigt og støtte 
bestræbelser på at krydse "dødens dal", 
herunder i områder, der endnu ikke er 

21. er af den opfattelse, at økosystemer 
vil være centrale elementer i den næste 
industrielle revolution ved at sikre 
prismæssigt overkommelig og ren energi, 
transformerende fremstillingsmetoder og 
metoder til levering af tjenesteydelser; 
mener desuden, at støtte til samarbejde 
mellem industrien, den akademiske verden, 
SMV'er, nystartede virksomheder, 
fagforeninger, civilsamfundet, 
slutbrugerorganisationer og alle andre 
interessenter vil være afgørende for at 
kunne løse markedssvigt og støtte 
krydsningen af "dødens dal", også i 
områder, der endnu ikke er dækket af 
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dækket af industrielle interesser; industrielle interesser;

Or. en

Ændringsforslag 646
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. beklager den manglende 
gennemsigtighed i processen med at 
afdække økosystemerne, manglen på en 
klar rolle for det industrielle forum og 
alliancerne og de begrænsede 
oplysninger, som stilles til rådighed for 
offentligheden; minder om, at 
økosystemtilgangen bør have til formål at 
inddrage alle relevante økonomiske og 
sociale aktører, herunder civilsamfundet, 
på en helhedsorienteret og gennemsigtig 
måde for at fremme åbne drøftelser og 
overordnede løsninger, som fungerer for 
alle; opfordrer derfor Kommissionen til at 
sikre gennemsigtighed i industrielle 
økosystemer og en klar rolle for 
civilsamfundet, forbrugerorganisationer 
og fagforeninger i den overordnede 
forvaltning og gennemførelse af den 
industrielle strategi og andre relevante 
lovgivninger eller initiativer;

Or. en

Ændringsforslag 647
Pietro Fiocchi

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. opfordrer Kommissionen til at 
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oprette et forum på højt plan om bedre 
adgang til sundhedsinnovation med 
relevante interessenter, medlemsstater og 
Kommissionen i lyset af deres respektive 
kompetenceområder, udvikle løsninger 
med flere interessenter for at indføre ny 
teknologi i sundhedssystemerne og 
reducere den tid, patienterne i Europa 
venter på adgang til nye behandlinger; 
understreger, at forummet på højt plan 
ydermere vil give mulighed for en 
omfattende drøftelse og analyse af de 
grundlæggende årsager til ulige 
patientadgang og udbud af lægemidler, 
også under hensyntagen til opsplitningen 
af EU's indre marked og forskellige 
nationale tilgange til prisfastsættelse og 
godtgørelse, samt investeringer i og 
tilrettelæggelse af sundhedspleje;

Or. en

Ændringsforslag 648
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Bernard 
Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, 
Fredrick Federley, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. fremhæver regionernes potentielle 
rolle med hensyn til at opfylde de 
europæiske industrielle ambitioner; 
mener, at interregionalt samarbejde rettet 
mod de bæredygtige og digitale 
omstillinger som i strategierne for 
intelligent specialisering skal styrkes for 
at stimulere regionale økosystemer; 
anmoder derfor Kommissionen om at 
støtte udviklingen af værktøjer, som kan 
give regionerne en klar køreplan med en 
skræddersyet tilgang til sikkert industrielt 
lederskab;
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Or. en

Ændringsforslag 649
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. opfordrer Kommissionen til at 
sikre endogen vækst i Europa ved at 
lægge værdien på forbrug og 
investeringer; mener, at 
finansinvesteringer er en trussel mod 
lønninger og investeringer i at tiltrække 
overskud fra industrien til aktionærerne; 
mener, at finanspolitik og internationalt 
samarbejde i dette tilfælde bør begrænse 
virksomhedernes finansielle strategier 
med hensyn til at fremme overskudsdeling 
til arbejdstagere og investeringer i stedet 
for til aktionærerne;

Or. en

Ændringsforslag 650
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. anerkender, at den 
forskningsbaserede lægemiddelindustri er 
en vigtig sektor og bidragyder med hensyn 
til at sikre kvalitet i fremstillingen og 
leveringen af lægemidler, der når ud til 
alle patienter med behov, at sikre 
fremtidig innovation, som skal 
imødekomme udestående udækkede 
behov, og at støtte sundhedssystemernes 
modstandsdygtighed, lydhørhed og 
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parathed med hensyn til at tackle 
fremtidige udfordringer, herunder 
pandemier;

Or. en

Ændringsforslag 651
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. opfordrer Kommissionen til at 
sikre en afbalanceret repræsentation i det 
industrielle forum af relevante 
interessenter og samarbejdspartnere for 
hver af de 14 strategiske industrielle 
økosystemer; kræver, at 
civilsamfundsorganisationer og 
uafhængige eksperter sikres fuld 
deltagelse, og at der er balance mellem 
offentlige, samfundsmæssige og private 
interesser i det industrielle forum;

Or. en

Ændringsforslag 652
François-Xavier Bellamy

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. fremhæver, at investeringer i 
centrale værdikæder vil spille en 
afgørende rolle med hensyn til at bevare 
vores fremtidige strategiske 
uafhængighed; mener, at det er 
nødvendigt at prioritere investeringer i 
industrier, som er afgørende for vores 
strategiske uafhængighed, såsom 
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sikkerhed, forsvar, fødevaresuverænitet 
og sundhed;

Or. en

Ændringsforslag 653
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 21 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21b. mener, at væsentlige sektorer til 
sikring af EU's politiske uafhængighed 
inden for sundhed, sikkerhed, transport 
og infrastruktur skal springe buk for at 
garantere deres udvikling på lang sigt; 
opfordrer Kommissionen til at planlægge 
politikken inden for centrale væsentlige 
sektorer for at skabe balance i 
udviklingen af disse industrier i Europa 
og drøfte dette i arbejdsgrupper med 
interessenter, herunder ovennævnte; 
opfordrer til i hver af de afdækkede 
centrale sektorer at oprette offentlige 
platforme for FoU og FoT, hvor 
ovennævnte interessenter kan afdække og 
støtte produkt- og procesinnovation, der 
matcher de relevante borgeres behov;

Or. en

Ændringsforslag 654
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun 
Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. anser offentlige indkøb for at være 22. anser offentlige indkøb for at være 



AM\1208892DA.docx 43/73 PE653.982v02-00

DA

en afgørende drivkraft for industriel 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, hvordan gearingen af offentlige 
udgifter og investeringer kan udnyttes fuldt 
ud til at nå politiske mål, herunder ved at 
gøre miljømæssige og sociale kriterier 
obligatoriske i forbindelse med offentlige 
indkøb; opfordrer ligeledes Kommissionen 
til at presse på for et mere ambitiøst 
internationalt instrument for offentlige 
indkøb, som sikrer gensidighed og 
gensidige standarder;

en afgørende drivkraft for industriel 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, hvordan gearingen af offentlige 
udgifter og investeringer kan udnyttes fuldt 
ud til at nå politiske mål, herunder ved at 
gøre miljømæssige og sociale kriterier 
obligatoriske i forbindelse med offentlige 
indkøb og ved at opstille obligatoriske 
rapporteringsforpligtelser for 
Kommissionen og medlemsstaterne; 
opfordrer de ordregivende myndigheder 
til systematisk at anvende en tilgang 
baseret på det bedste forhold mellem 
kvalitet og pris over produkternes og 
tjenesteydelsernes levetid; opfordrer de 
ordregivende myndigheder til at anvende 
bestemmelsen (artikel 85 i 
forsyningsvirksomhedsdirektivet), som gør 
det muligt at afvise tilbud, hvis mere end 
50 % af værdien er tilført uden for EU, 
for at favorisere industrielle 
arbejdspladser i Europa; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at EU's 
investeringsprogrammer ikke går til 
statsejede virksomheder fra tredjelande, 
hvilket medfører unormalt lave bud og 
unfair konkurrence; opfordrer ligeledes 
Kommissionen til at presse på for et mere 
ambitiøst internationalt instrument for 
offentlige indkøb, som sikrer gensidighed 
og gensidige standarder, og presse på for 
en europæisk præference i definerede 
strategiske sektorer;

Or. en

Ændringsforslag 655
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. anser offentlige indkøb for at være 
en afgørende drivkraft for industriel 

22. anser grønne og bæredygtige 
offentlige indkøb for at være en afgørende 
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omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, hvordan gearingen af offentlige 
udgifter og investeringer kan udnyttes fuldt 
ud til at nå politiske mål, herunder ved at 
gøre miljømæssige og sociale kriterier 
obligatoriske i forbindelse med offentlige 
indkøb; opfordrer ligeledes Kommissionen 
til at presse på for et mere ambitiøst 
internationalt instrument for offentlige 
indkøb, som sikrer gensidighed og 
gensidige standarder;

drivkraft for industriel omstilling; 
opfordrer Kommissionen til at undersøge, 
hvordan gearingen af offentlige udgifter og 
investeringer kan udnyttes fuldt ud til at nå 
politiske mål; mener, at offentlige indkøb 
er centrale for EU's økonomiske 
genopretningsplan ved at prioritere og 
fremme efterspørgslen efter miljømæssigt 
innovative og bæredygtige varer og 
tjenesteydelser og give mulighed for 
omfordeling af centrale strategiske 
sektorer, såsom sundhedsrelaterede 
produkter og landbrug, og fremme kortere 
og bæredygtige forsyningskæder; 
opfordrer Kommissionen til at gøre 
miljømæssige, sociale og etiske kriterier 
obligatoriske i forbindelse med offentlige 
indkøb og til at sikre, at SMV'er har en 
rimelig chance for at deltage i det 
omfattende marked for offentlige indkøb; 
opfordrer endvidere indtrængende 
medlemsstaterne til at øge 
opmærksomheden på og gøre bedre brug 
af de eksisterende ordninger til fremme af 
grønne tjenesteydelser i offentlige indkøb; 
opfordrer Kommissionen til at presse på 
for et mere ambitiøst internationalt 
instrument for offentlige indkøb, som 
sikrer mere bæredygtige og 
modstandsdygtige værdikæder, 
gensidighed og gensidige standarder;

Or. en

Ændringsforslag 656
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. anser offentlige indkøb for at være 
en afgørende drivkraft for industriel 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, hvordan gearingen af offentlige 
udgifter og investeringer kan udnyttes fuldt 

22. anser offentlige indkøb for at være 
en afgørende drivkraft for industriel 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, hvordan gearingen af offentlige 
udgifter og investeringer kan udnyttes fuldt 
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ud til at nå politiske mål, herunder ved at 
gøre miljømæssige og sociale kriterier 
obligatoriske i forbindelse med offentlige 
indkøb; opfordrer ligeledes Kommissionen 
til at presse på for et mere ambitiøst 
internationalt instrument for offentlige 
indkøb, som sikrer gensidighed og 
gensidige standarder;

ud til at nå politiske mål, herunder ved at 
gøre miljømæssige og sociale kriterier 
obligatoriske i forbindelse med offentlige 
indkøb og ved hjælp af en europæisk 
præference på strategiske områder; 
opfordrer ligeledes Kommissionen til at 
presse på for et mere ambitiøst 
internationalt instrument for offentlige 
indkøb, som sikrer gensidighed og 
gensidige standarder; opfordrer 
Kommissionen til at vedtage en "køb 
europæisk"-retsakt for at give de 
europæiske virksomheder instrumenter 
magen til dem, deres vigtigste 
internationale konkurrenter har, i mangel 
af en global bestemmelse om adgang til 
offentlige indkøb;

Or. fr

Ændringsforslag 657
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. anser offentlige indkøb for at være 
en afgørende drivkraft for industriel 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, hvordan gearingen af offentlige 
udgifter og investeringer kan udnyttes fuldt 
ud til at nå politiske mål, herunder ved at 
gøre miljømæssige og sociale kriterier 
obligatoriske i forbindelse med offentlige 
indkøb; opfordrer ligeledes Kommissionen 
til at presse på for et mere ambitiøst 
internationalt instrument for offentlige 
indkøb, som sikrer gensidighed og 
gensidige standarder;

22. anser offentlige indkøb for at være 
en afgørende drivkraft for industriel 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, hvordan gearingen af offentlige 
udgifter og investeringer kan udnyttes fuldt 
ud til at nå politiske mål, herunder ved at 
gøre bæredygtighedsmæssige, 
miljømæssige og sociale kriterier, såsom at 
overveje CO2-aftryk, genanvende indhold 
og arbejdsvilkår i produktionen af 
slutproduktet i hele dets livscyklus, 
obligatoriske i forbindelse med offentlige 
indkøb; opfordrer ligeledes Kommissionen 
til at presse på for et mere ambitiøst 
internationalt instrument for offentlige 
indkøb, som sikrer gensidighed og 
gensidige standarder;

Or. en
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Ændringsforslag 658
Dan Nica, Carlo Calenda, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. anser offentlige indkøb for at være 
en afgørende drivkraft for industriel 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, hvordan gearingen af offentlige 
udgifter og investeringer kan udnyttes fuldt 
ud til at nå politiske mål, herunder ved at 
gøre miljømæssige og sociale kriterier 
obligatoriske i forbindelse med offentlige 
indkøb; opfordrer ligeledes Kommissionen 
til at presse på for et mere ambitiøst 
internationalt instrument for offentlige 
indkøb, som sikrer gensidighed og 
gensidige standarder;

22. anser offentlige indkøb for at være 
en afgørende drivkraft for industriel 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, hvordan gearingen af offentlige 
udgifter og investeringer kan udnyttes fuldt 
ud til at nå politiske mål, herunder ved at 
gøre miljømæssige og sociale kriterier 
obligatoriske i forbindelse med offentlige 
indkøb; opfordrer ligeledes Kommissionen 
til at presse på for et mere ambitiøst 
internationalt instrument for offentlige 
indkøb, som sikrer gensidighed og 
gensidige standarder, og fremme respekten 
for intellektuel ejendomsret for at 
tilskynde udenlandske handelspartnere til 
at forpligte sig til et lige så højt 
beskyttelsesniveau som EU;

Or. en

Ændringsforslag 659
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. anser offentlige indkøb for at være 
en afgørende drivkraft for industriel 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, hvordan gearingen af offentlige 

22. anser offentlige indkøb for at være 
en drivkraft for industriel omstilling; 
opfordrer Kommissionen til at undersøge, 
hvordan gearingen af offentlige udgifter og 
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udgifter og investeringer kan udnyttes fuldt 
ud til at nå politiske mål, herunder ved at 
gøre miljømæssige og sociale kriterier 
obligatoriske i forbindelse med offentlige 
indkøb; opfordrer ligeledes Kommissionen 
til at presse på for et mere ambitiøst 
internationalt instrument for offentlige 
indkøb, som sikrer gensidighed og 
gensidige standarder;

investeringer kan udnyttes fuldt ud til at nå 
politiske mål, herunder ved at styrke 
bæredygtighed og sociale kriterier i 
forbindelse med offentlige indkøb; 
opfordrer ligeledes Kommissionen til at 
presse på for et mere ambitiøst 
internationalt instrument for offentlige 
indkøb, som sikrer gensidighed og 
gensidige standarder, og samtidig fokusere 
på instrumentets effektivitet og 
forudsigelighed for at sikre fri handel og 
konkurrencedygtige priser for 
forbrugerne i Europa;

Or. en

Ændringsforslag 660
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. anser offentlige indkøb for at være 
en afgørende drivkraft for industriel 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, hvordan gearingen af offentlige 
udgifter og investeringer kan udnyttes fuldt 
ud til at nå politiske mål, herunder ved at 
gøre miljømæssige og sociale kriterier 
obligatoriske i forbindelse med offentlige 
indkøb; opfordrer ligeledes Kommissionen 
til at presse på for et mere ambitiøst 
internationalt instrument for offentlige 
indkøb, som sikrer gensidighed og 
gensidige standarder;

22. anser offentlige indkøb for at være 
en afgørende drivkraft for industriel 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, hvordan gearingen af offentlige 
udgifter og investeringer kan udnyttes fuldt 
ud til at nå politiske mål, herunder ved at 
gøre miljømæssige og sociale kriterier 
obligatoriske i forbindelse med offentlige 
indkøb;

Or. en

Ændringsforslag 661
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 22
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. anser offentlige indkøb for at være 
en afgørende drivkraft for industriel 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, hvordan gearingen af offentlige 
udgifter og investeringer kan udnyttes fuldt 
ud til at nå politiske mål, herunder ved at 
gøre miljømæssige og sociale kriterier 
obligatoriske i forbindelse med offentlige 
indkøb; opfordrer ligeledes Kommissionen 
til at presse på for et mere ambitiøst 
internationalt instrument for offentlige 
indkøb, som sikrer gensidighed og 
gensidige standarder;

22. anser grønne og bæredygtige 
offentlige indkøb for at være en afgørende 
drivkraft for industriel omstilling; 
opfordrer Kommissionen til at undersøge, 
hvordan gearingen af offentlige udgifter og 
investeringer kan udnyttes fuldt ud til at 
skabe markeder for kulstofneutrale og 
ressourceeffektive produkter og 
tjenesteydelser og nå politiske mål, 
herunder ved at gøre miljømæssige og 
sociale kriterier obligatoriske i forbindelse 
med offentlige indkøb; opfordrer ligeledes 
Kommissionen til at presse på for et mere 
ambitiøst internationalt instrument for 
offentlige indkøb, som sikrer gensidighed 
og gensidige standarder;

Or. en

Ændringsforslag 662
Marek Paweł Balt

Forslag til beslutning
Punkt 22 – afsnit 1 (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

opfordrer Kommissionen til yderligere at 
styrke Europas kulstoffattige produktion i 
energiintensive industrier (f.eks. 
kemikalier, stål, ikke-jernholdige 
metaller) og fremme den cirkulære 
økonomi — i henhold til anbefalingerne i 
EU's masterplan fra 2019 for en 
konkurrencedygtig omstilling af 
energiintensive industrier — for at hjælpe 
med at omfordele import fra mere 
kulstofintensive regioner og give 
incitamenter til større klimaambitioner 
hos EU's globale handelspartnere;

Or. en
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Ændringsforslag 663
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. understreger behovet for at 
stimulere udviklingen af førende 
markeder og indføre skalerbare 
efterspørgselsdrevne instrumenter for 
bæredygtige industrielle materialer og 
produkter, navnlig med høje krav til 
kapitaludgifter; opfordrer Kommissionen 
til at etablere mere ambitiøse og effektive 
normer, kvoter og standarder med hensyn 
til reduktion af drivhusgasemissioner, 
genanvendelse, ressource- og 
energibesparelser, nulforurening og krav 
vedrørende den cirkulære økonomi til 
støtte for rammerne for en bæredygtig 
produktpolitik; påpeger revisionen af 
indkøbsstandarder for grundlæggende 
materialer, såsom i bygge- og 
anlægssektoren, samt indførelsen af 
bæredygtige produkter og mandater for 
indkøb af materialer for store forbrugere i 
den private sektor, kvoter for 
klimaneutrale produkter og materialer, 
herunder CO2-neutralt stål og 
kulstoffattig cement, samt obligatorisk 
mærkning af produkternes holdbarhed og 
reparation samt bedre 
forbrugeroplysninger;

Or. en

Ændringsforslag 664
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. mener, at den offentlige 
forvaltning – med henblik på at gøre 
genopbygnings- og omstillingsfasen 
effektiv – bør spille en central rolle i at 
sikre et erhvervsvenligt økonomisk miljø 
og i at mindske den administrative byrde 
for virksomhederne og samtidig sikre de 
højeste standarder for gennemsigtighed 
og arbejdstagernes sikkerhed; mener, at 
e-forvaltningsværktøjer, politikker for 
digital innovation og forbedring af 
digitale færdigheder bør fremmes inden 
for den offentlige sektor og blandt 
medarbejderne; opfordrer Kommissionen 
til at sikre udveksling af national og 
regional bedste praksis på området med 
specifik henvisning til den offentlige 
forvaltning af den økonomiske 
konkurrenceevne;

Or. en

Ændringsforslag 665
Aldo Patriciello

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. minder om betydningen af en 
bæredygtig og konkurrencedygtig 
lægemiddelsektor med hensyn til at sikre 
bæredygtig adgang til lægemidler for 
patienter som påvist under covid-19-
sundhedskrisen; opfordrer Kommissionen 
til, for at sikre investeringer i den 
eksisterende produktion i Europa og sikre 
langsigtet bæredygtighed, konkurrence og 
forsyningssikkerhed, at støtte 
medlemsstaterne ved specifikt at udvikle 
ad hoc-retningslinjer i EU om 
bæredygtige indkøb af lægemidler i 
henhold til det nuværende direktiv om 
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offentlige udbud og se på andre kriterier 
end blot den laveste pris, navnlig ved at 
gennemføre kriterierne for det økonomisk 
mest fordelagtige bud;

Or. en

Ændringsforslag 666
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Tsvetelina Penkova, 
Romana Jerković

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. opfordrer Kommissionen til for 
bedre at støtte europæisk forskning og 
innovation fortsat at støtte fleksibilitet 
inden for licenser, der giver innovatører 
mulighed for at give licens på en måde, 
der afspejler de mange forskellige former 
for anvendelse af deres teknologi; for at 
EU kan blive frontløber inden for 5G og 
6G, har europæiske virksomheder brug 
for en rimelig kompensation, så de kan 
opretholde deres FoU-indsats; opfordrer 
Kommissionen til at overveje de 
konsekvenser, som handlingsplanen for 
intellektuelle ejendomsrettigheder kan 
have for europæiske bidragydere til 
standardudvikling;

Or. en

Ændringsforslag 667
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. opfordrer Kommissionen til at 
overveje en eventuel indførelse af en "køb 
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europæisk"-lov for at støtte europæiske 
producenter, navnlig SMV'er, som står 
over for stadig større konkurrence, især 
fra vækstlande; understreger, at en "køb 
europæisk"-lov er nødvendig i mangel af 
et internationalt indkøbsinstrument; 
minder i denne forbindelse om, at EU's 
industristrategi altid har været for 
fokuseret på tjenesteydelser og ikke på 
produktionssektorer, som stadig udgør 
hovedparten af EU's SMV'er;

Or. en

Ændringsforslag 668
Carlo Calenda

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. Nyt punkt anerkender 
standardiseringens bidrag til det 
europæiske indre marked og dens bidrag 
til at øge økonomisk, samfundsmæssig og 
miljømæssig velfærd, herunder 
forbrugernes og arbejdstagernes sundhed 
og sikkerhed; understreger behovet for at 
udvikle, vurdere og anvende 
harmoniserede standarder til at støtte 
industrier i at fremstille produkter på en 
måde, som er effektiv, sikker, repeterbar 
og af høj kvalitet;

Or. en

Ændringsforslag 669
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. understreger betydningen af at 
angive en politisk og politikmæssig 
retning og ambitiøse offentlige 
programmer til støtte for industrien samt 
fremme investeringer, navnlig inden for 
FoU og rumfarts- og forsvarsindustrien; 
fremhæver i denne forbindelse 
betydningen af at have tilstrækkelige 
midler og fremme synergier i den næste 
flerårige finansielle ramme for Horisont 
Europa, det europæiske rumprogram og 
Den Europæiske Forsvarsfond;

Or. en

Ændringsforslag 670
Aldo Patriciello

Forslag til beslutning
Punkt 22 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22b. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til efter covid-19-krisen og 
det tydelige behov for paneuropæisk 
koordinering og dialog for at garantere 
patienter adgang til behandling at oprette 
en ad hoc-platform med politiske 
beslutningstagere, myndigheder, 
lægemiddelindustrien og relevante 
interessenter i sundhedssektorens 
forsyningskæde for at definere og aftale 
en fælles køreplan og konkrete 
handlinger og politikker for f.eks. at sikre 
lægemiddelsektorens bæredygtighed og 
konkurrenceevne i Europa;

Or. en

Ændringsforslag 671
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen



PE653.982v02-00 54/73AM\1208892DA.docx

DA

Forslag til beslutning
Punkt 22 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22b. opfordrer til indførelse af due 
diligence-forpligtelser med hensyn til 
menneskerettigheder og social og 
miljømæssig sporbarhed langs hele 
produktions- og værdikæden og til at 
udvide anvendelsesområdet ud over 
mineraler og metaller i overensstemmelse 
med FN's vejledende principper om 
erhvervslivet og menneskerettighederne, 
OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder og det europæiske direktiv 
om ikke-finansiel rapportering;

Or. en

Ændringsforslag 672
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Forslag til beslutning
Punkt 22 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22c. anmoder indtrængende om 
udsættelse af havbundsminedriften fra 
2021 for at forhindre skadelig 
råstofudvinding i havene, idet sekundære 
materialer er en langt mere levedygtig 
forsyningskilde;

Or. en

Ændringsforslag 673
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
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Punkt 22 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22d. støtter politiske foranstaltninger 
for at gøre bæredygtige produkter til 
normen, herunder en udvidelse af 
anvendelsesområdet for miljøvenligt 
design med lovgivning, der gør produkter 
mere holdbare, reparationsvenlige, 
genanvendelige, giftfri og genbrugelige, 
samt et stærkt arbejdsprogram for 
miljøvenligt design og miljømærkning i 
2020-2024, som skal fremlægges i 2020, 
samt vedtage foranstaltninger for hver 
enkelt produktgruppe, så snart de er klar, 
herunder for smartphones og andet nyt it-
udstyr; gennemfører et digitalt produktpas 
for materialer og kemisk indhold, 
cirkularitetsresultater og kulstof- og 
miljøfodaftryk for produkter og 
materialer, der markedsføres i EU; 
understreger behovet for at fremme det 
lokale forbrug og den lokale produktion 
baseret på principperne om at afvise, 
reducere, genanvende, genbruge og 
reparere, for at standse 
virksomhedsstrategier om forældelse, 
hvor produkterne er udformet, så de har 
en kort levetid og skal udskiftes, og for at 
tilpasse forbruget til planetens bæreevne 
og gøre bæredygtige indkøb obligatoriske 
for offentlige myndigheder og private 
organisationer;

Or. en

Ændringsforslag 674
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 22 e (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22e. mener, at vedvarende materialer 
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fra bæredygtige kilder vil spille en vigtig 
rolle i omstillingen til en klimaneutral 
industri og den overordnede økonomi, og 
fremhæver behovet for at stimulere 
investeringer i udviklingen af en 
bæredygtig og cirkulær bioøkonomi, hvor 
fossilintensive materialer erstattes med 
vedvarende og biobaserede materialer fra 
bæredygtige kilder, som holdes i brug så 
længe som muligt i f.eks. bygninger, 
tekstiler, kemiske produkter, emballage, 
skibsbygning og energiproduktion; 
understreger, at dette skal ske inden for 
økologiske grænser; understreger den 
nuværende manglende sammenhæng 
mellem EU's biodiversitetsmål og dets 
bioenergipolitik; opfordrer derfor 
Kommissionen til at vedtage stærkere 
bæredygtighedskriterier for bioenergi for 
at sikre, at dens bidrag ikke skader 
biodiversitet og økosystemer både i og 
uden for Unionen; opfordrer til støtte til 
forskning og innovation inden for 
bæredygtige og cirkulære bioøkonomiske 
løsninger, der skal tage hensyn til behovet 
for at beskytte unik biodiversitet og 
unikke økosystemer;

Or. en

Ændringsforslag 675
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage et stærkt system for centrale 
præstationsindikatorer for at analysere den 
forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter og overvåge fremskridt og 
resultater;

23. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre en stærk forvaltningsmæssig 
ramme, herunder et industrielt forum, 
som skal støtte Kommissionen i at 
gennemføre den industrielle strategi, et 
fast punkt om resultater på dagsordenen 
for Rådet (konkurrenceevne) og i Europa-
Parlamentet samt industrielle alliancer 
mellem industrien og medlemsstaterne; 



AM\1208892DA.docx 57/73 PE653.982v02-00

DA

opfordrer Kommissionen til at supplere 
denne forvaltningsramme ved at vedtage 
et stærkt system for centrale 
præstationsindikatorer for at analysere den 
forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter og mulige investeringer 
og overvåge fremskridt og resultater;

Or. en

Ændringsforslag 676
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage et stærkt system for centrale 
præstationsindikatorer for at analysere den 
forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter og overvåge fremskridt og 
resultater;

23. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage et stærkt system for centrale 
præstationsindikatorer for at analysere den 
forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter og overvåge fremskridt og 
resultater under hensyntagen til SMV-
dimensionen; opfordrer Kommissionen til 
regelmæssig at rapportere om fremskridt 
til Rådet (konkurrenceevne) og til 
Europa-Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 677
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage et stærkt system for centrale 

23. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage et stærkt system for centrale 
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præstationsindikatorer for at analysere den 
forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter og overvåge fremskridt og 
resultater;

præstationsindikatorer for at analysere den 
forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter og overvåge fremskridt og 
resultater; fremhæver behovet for at 
udvikle, evaluere og udnytte 
harmoniserede standarder til at forbedre 
den europæiske industris 
konkurrencedygtighed, reducere 
omkostninger, forbedre sikkerheden og 
øge produktiviteten;

Or. en

Ændringsforslag 678
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage et stærkt system for centrale 
præstationsindikatorer for at analysere den 
forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter og overvåge fremskridt og 
resultater;

23. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage et stærkt system for centrale 
præstationsindikatorer for at analysere den 
forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter og overvåge fremskridt og 
resultater; anmoder Kommissionen om at 
udarbejde en årlig rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om fremskridtene i 
forbindelse med omstillingen til 
klimaneutralitet og en konkurrencedygtig 
industri;

Or. en

Ændringsforslag 679
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Forslag til beslutning
Punkt 23
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage et stærkt system for centrale 
præstationsindikatorer for at analysere den 
forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter og overvåge fremskridt og 
resultater;

23. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage et stærkt system for centrale 
præstationsindikatorer for at analysere den 
forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter og overvåge fremskridt og 
resultater; understreger, at systemet for 
centrale præstationsindikatorer bør 
baseres på mål, som er specifikke, 
målbare, opnåelige, relevante og 
tidsorienterede;

Or. en

Ændringsforslag 680
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage et stærkt system for centrale 
præstationsindikatorer for at analysere den 
forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter og overvåge fremskridt og 
resultater;

23. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage et stærkt system for centrale 
præstationsindikatorer for at analysere den 
forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter ud fra faktabaserede 
beviser og overvåge fremskridt og 
resultater;

Or. en

Ændringsforslag 681
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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23. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage et stærkt system for centrale 
præstationsindikatorer for at analysere den 
forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter og overvåge fremskridt og 
resultater;

23. opfordrer Kommissionen til at 
vedtage et stærkt system for centrale 
præstationsindikatorer for at analysere den 
forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter og mulige investeringer 
og overvåge fremskridt og resultater;

Or. en

Ændringsforslag 682
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23a. mener, at evalueringen af EU-
retten og -foranstaltninger i højere grad 
bør fokusere på at analysere 
gennemførelsen i medlemsstaterne og 
beskrive, om EU-retten gennemføres eller 
fortolkes på en måde, der skaber 
unødvendige og uventede 
lovgivningsmæssige hindringer for både 
SMV'er og større virksomheder;

Or. en

Ændringsforslag 683
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23a. opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde retningslinjer for nationale 
statistiske kontorer for at indsamle 
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relevante data om industrierne, navnlig 
fremstillingsindustrien, i Europa og måle 
integrationen af værdikæderne, 
udviklingen af beskæftigelsen og den 
territoriale udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 684
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 23 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23b. forventer, at industristrategien vil 
indeholde forslag til anvendelse af "én 
ind, én ud"-princippet på en sådan måde, 
at for eventuelle yderligere omkostninger i 
forbindelse med overholdelse, som 
indføres ved ny lovgivning, reduceres de 
tilsvarende omkostninger i forbindelse 
med overholdelse i samme sektor; 
fremhæver behovet for at gå endnu videre 
og reducere den administrative byrde, 
hvor det er muligt, og opfordrer til en 
konkret forpligtelse og et mål om at 
reducere den unødvendige administrative 
byrde på europæisk og nationalt plan med 
30 %; mener, at EU skal styrke sit princip 
om at være "stor i store sager og lille i 
små sager" for bedre at sikre 
proportionalitet;

Or. en

Ændringsforslag 685
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
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Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 23 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23c. fremhæver den øgede servitisering 
og digitalisering af europæiske industrier, 
og at EU's industrier er relativt 
servitiserede på et internationalt 
sammenligningsgrundlag; understreger 
behovet for at fjerne yderligere hindringer 
for input i forbindelse med 
tjenesteydelser, herunder den frie 
bevægelighed for personer og frie 
datastrømme, både på det indre marked 
og over for tredjelande;

Or. en

Ændringsforslag 686
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer i lyset af en 
gennemgribende ændret international 
økonomisk kontekst Kommissionen til at 
revidere sine kartel- og monopolregler og 
fortsætte med at sikre, at håndhævelsen af 
EU's konkurrenceregler er effektiv med 
hensyn til at bevare EU's globale 
konkurrenceevne og søge at finde en 
balance mellem støtte til europæiske 
topvirksomheder og beskyttelse af 
forsyningskæden mod illoyal konkurrence 
for at kompensere for manglen på lige 
vilkår på globalt plan i betragtning af de 
højere niveauer af koncentration, 
margener og ulighed, der er synlige i 
økonomien;

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 687
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer i lyset af en 
gennemgribende ændret international 
økonomisk kontekst Kommissionen til at 
revidere sine kartel- og monopolregler og 
fortsætte med at sikre, at håndhævelsen af 
EU's konkurrenceregler er effektiv med 
hensyn til at bevare EU's globale 
konkurrenceevne og søge at finde en 
balance mellem støtte til europæiske 
topvirksomheder og beskyttelse af 
forsyningskæden mod illoyal konkurrence 
for at kompensere for manglen på lige 
vilkår på globalt plan i betragtning af de 
højere niveauer af koncentration, 
margener og ulighed, der er synlige i 
økonomien;

24. opfordrer i lyset af en 
gennemgribende ændret international 
økonomisk kontekst Kommissionen til at 
revidere sine kartel- og monopolregler og 
fortsætte med at sikre, at håndhævelsen af 
EU's konkurrenceregler er effektiv med 
hensyn til at opretholde et fuldt ud 
funktionsdygtigt indre marked, der gør 
EU's virksomheder globalt 
konkurrencedygtige, og søge at finde en 
balance mellem et velfungerende indre 
marked og samtidig beskytte vores 
industrier mod illoyal global konkurrence; 
understreger, at EU skal tilpasse sine 
konkurrenceregler, og at Europa navnlig 
skal tilpasse begrebet om dominerende 
tilgang til f.eks. at tage højde for 
forbrugernes privatliv, beskyttelse af 
personoplysninger, forbrugernes 
valgmuligheder, markedsstruktur, 
omkostninger ved at skifte leverandør og 
lock in-effekter; understreger, at den 
europæiske industrielle styrke og 
konkurrenceevne afhænger af et tæt og 
mangfoldigt netværk af innovative små og 
mellemstore virksomheder og 
leverandører; opfordrer Kommissionen til 
at prioritere støtten til SMV'er og 
opstartsvirksomheder og fremme deres 
innovationskapacitet og samtidig sikre, at 
de har adgang til den strategiske 
investeringsfacilitet;
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Or. en

Ændringsforslag 688
Clara Ponsatí Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer i lyset af en 
gennemgribende ændret international 
økonomisk kontekst Kommissionen til at 
revidere sine kartel- og monopolregler og 
fortsætte med at sikre, at håndhævelsen af 
EU's konkurrenceregler er effektiv med 
hensyn til at bevare EU's globale 
konkurrenceevne og søge at finde en 
balance mellem støtte til europæiske 
topvirksomheder og beskyttelse af 
forsyningskæden mod illoyal konkurrence 
for at kompensere for manglen på lige 
vilkår på globalt plan i betragtning af de 
højere niveauer af koncentration, margener 
og ulighed, der er synlige i økonomien;

24. opfordrer i lyset af en 
gennemgribende ændret international 
økonomisk kontekst Kommissionen til at 
revidere sine kartel- og monopolregler og 
fortsætte med at sikre, at håndhævelsen af 
EU's konkurrenceregler er effektiv med 
hensyn til at bevare EU's globale 
konkurrenceevne og søge at finde en 
balance mellem støtte til europæiske 
topvirksomheder og beskyttelse af 
forsyningskæden mod illoyal konkurrence 
for at kompensere for manglen på lige 
vilkår på globalt plan i betragtning af de 
højere niveauer af koncentration, margener 
og ulighed, der er synlige i økonomien, og 
samtidig sikre, at sådanne "europæiske 
mestre" ikke undergraver den frie 
konkurrence på EU's indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 689
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer i lyset af en 
gennemgribende ændret international 
økonomisk kontekst Kommissionen til at 
revidere sine kartel- og monopolregler og 
fortsætte med at sikre, at håndhævelsen af 

24. opfordrer i lyset af en 
gennemgribende ændret international 
økonomisk kontekst Kommissionen til at 
gentilpasse kartel- og monopolreglerne 
for at garantere medlemsstaternes og EU's 
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EU's konkurrenceregler er effektiv med 
hensyn til at bevare EU's globale 
konkurrenceevne og søge at finde en 
balance mellem støtte til europæiske 
topvirksomheder og beskyttelse af 
forsyningskæden mod illoyal konkurrence 
for at kompensere for manglen på lige 
vilkår på globalt plan i betragtning af de 
højere niveauer af koncentration, 
margener og ulighed, der er synlige i 
økonomien;

suverænitet og uafhængighed, støtte 
europæiske "mester"-virksomheder, 
beskytte forsyningskæder mod illoyal 
konkurrence og i sidste ende styrke den 
industrielle tilstedeværelse i territorierne;

Or. en

Ændringsforslag 690
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer i lyset af en 
gennemgribende ændret international 
økonomisk kontekst Kommissionen til at 
revidere sine kartel- og monopolregler og 
fortsætte med at sikre, at håndhævelsen af 
EU's konkurrenceregler er effektiv med 
hensyn til at bevare EU's globale 
konkurrenceevne og søge at finde en 
balance mellem støtte til europæiske 
topvirksomheder og beskyttelse af 
forsyningskæden mod illoyal konkurrence 
for at kompensere for manglen på lige 
vilkår på globalt plan i betragtning af de 
højere niveauer af koncentration, margener 
og ulighed, der er synlige i økonomien;

24. opfordrer i lyset af en 
gennemgribende ændret international 
økonomisk kontekst Kommissionen til at 
revidere sine kartel- og monopolregler og 
fortsætte med at sikre, at håndhævelsen af 
Unionens konkurrenceregler er effektiv 
med hensyn til at bevare EU's globale 
konkurrenceevne og garantere lige vilkår 
for SMV'er og store og mere 
ressourcestærke aktører samt beskyttelse 
af forsyningskæden mod illoyal 
konkurrence for at kompensere for 
manglen på lige vilkår på globalt plan i 
betragtning af de højere niveauer af 
koncentration, margener og ulighed, der er 
synlige i økonomien;

Or. en

Ændringsforslag 691
Dominique Riquet, Christophe Grudler
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Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer i lyset af en 
gennemgribende ændret international 
økonomisk kontekst Kommissionen til at 
revidere sine kartel- og monopolregler og 
fortsætte med at sikre, at håndhævelsen af 
EU's konkurrenceregler er effektiv med 
hensyn til at bevare EU's globale 
konkurrenceevne og søge at finde en 
balance mellem støtte til europæiske 
topvirksomheder og beskyttelse af 
forsyningskæden mod illoyal konkurrence 
for at kompensere for manglen på lige 
vilkår på globalt plan i betragtning af de 
højere niveauer af koncentration, margener 
og ulighed, der er synlige i økonomien;

24. opfordrer i lyset af en 
gennemgribende ændret international 
økonomisk kontekst Kommissionen til at 
revidere sine kartel-, monopol- og 
fusionsregler og fortsætte med at sikre, at 
håndhævelsen af EU's konkurrenceregler er 
effektiv med hensyn til at bevare EU's 
globale konkurrenceevne og søge at finde 
en balance mellem støtte til europæiske 
topvirksomheder og beskyttelse af 
forsyningskæden mod illoyal konkurrence 
for at kompensere for manglen på lige 
vilkår på globalt plan i betragtning af de 
højere niveauer af koncentration, margener 
og ulighed, der er synlige i økonomien;

Or. fr

Ændringsforslag 692
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. anerkender, at en stærk ramme for 
intellektuelle ejendomsrettigheder er en 
afgørende faktor for den europæiske 
konkurrenceevne med henblik på at 
bekæmpe industrispionage og 
forfalskning, og opfordrer derfor 
Kommissionen til at bevare og styrke 
denne ramme; understreger behovet for at 
sikre paritet med USA og Kina inden for 
intellektuel ejendomsret og biovidenskab, 
så Europa forbliver et attraktivt sted for 
FoU-investeringer og industriel 
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udvikling; opfordrer Kommissionen til at 
bevare og udvikle Europas 
verdensklassesystem for intellektuelle 
ejendomsrettigheder ved at fremme stærk 
beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, incitamenter og 
belønningsmekanismer for FoU for at 
tiltrække investeringer til udvikling af 
fremtidig innovation til fordel for 
patienterne;

Or. en

Ændringsforslag 693
Nicola Danti, Katalin Cseh, Nicola Beer

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. mener, at effektiv håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder er 
afgørende for at beskytte virksomhedernes 
immaterielle aktiver, fremme innovation 
og kreativitet og forbedre 
konkurrenceevnen samt bekæmpe 
forfalskning og piratkopiering; glæder sig 
over meddelelsen om en handlingsplan 
for intellektuelle ejendomsrettigheder; 
opfordrer Kommissionen til at genoptage 
debatten om udvidelsen af beskyttelsen af 
geografiske betegnelser på EU-plan til 
ikke-landbrugsprodukter for at bevare 
knowhow, støtte bæredygtig produktion og 
job og gøre EU's kvalitetsproduktion mere 
attraktiv og forbedre dens omdømme på 
verdensplan;

Or. en

Ændringsforslag 694
Salvatore De Meo

Forslag til beslutning
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Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. opfordrer Kommissionen til at 
oprette et midlertidigt europæisk 
industrielt agentur for genopbygning med 
kapacitet til at hjælpe og styre europæiske 
virksomheder, som er strategisk vigtige 
for sektoren, den samlede produktion, 
beskæftigelsen eller med hensyn til de 
mulige konsekvenser for 
produktionssystemet med henblik på at få 
et fælles og effektivt europæisk 
industripolitisk værktøj, som kan afbøde 
forskellen mellem nationale 
støtteordninger for at undgå permanente 
fordrejninger på det indre marked; 

Or. en

Ændringsforslag 695
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. opfordrer Kommissionen til 
yderligere at styrke Europas kulstoffattige 
produktion i energiintensive industrier 
(f.eks. kemikalier, stål, ikke-jernholdige 
metaller og cement) og fremme den 
cirkulære økonomi – ifølge 
anbefalingerne i EU's masterplan fra 
2019 for en konkurrencedygtig omstilling 
af energiintensive industrier – for at 
hjælpe med at omfordele import fra mere 
kulstofintensive regioner og give 
incitamenter til større klimaambitioner 
hos EU's globale handelspartnere; 

Or. en
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Ændringsforslag 696
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. opfordrer Kommissionen til at 
sikre en stærk styring af den industrielle 
strategi med fokus på de 14 afdækkede 
industrielle økosystemer, som bør omfatte 
relevante interessenter og repræsentanter 
for de 14 afdækkede industrielle 
økosystemer samt repræsentanter fra 
medlemsstaterne og EU-institutionerne;

Or. en

Ændringsforslag 697
Pietro Fiocchi

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. anerkender, at en stærk ramme for 
intellektuelle ejendomsrettigheder er en 
afgørende faktor for den europæiske 
konkurrenceevne, og opfordrer derfor 
Kommissionen til at bevare og styrke 
denne ramme;

Or. en

Ændringsforslag 698
Pietro Fiocchi

Forslag til beslutning
Punkt 24 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24b. fastholder, for at bevare den 
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europæiske konkurrenceevne, at de 
foreslåede foranstaltninger i 
Kommissionens kommende strategi for 
lægemidler bør fokusere på at sikre, at 
Europa forbliver en innovator og verdens 
førende som beskrevet i formand von der 
Leyens missionsskrivelse til kommissær 
Stella Kyriakades, i erkendelse af, at 
indledningen af enhver politik, som har til 
formål at få produktionen af lægemidler 
og aktive ingredienser tilbage til Europa, 
begynder med opretholdelsen af en 
levende forskningsbaseret 
lægemiddelindustri på EU's område;

Or. en

Ændringsforslag 699
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Forslag til beslutning
Punkt 24 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24b. opfordrer Kommissionen til at 
oprette et midlertidigt europæisk 
industrielt agentur for genopbygning med 
kapacitet til at hjælpe og styre europæiske 
virksomheder, som er strategisk vigtige 
for sektoren, den samlede produktion, 
beskæftigelsen eller med hensyn til de 
mulige konsekvenser for 
produktionssystemet med henblik på at få 
et fælles og effektivt europæisk 
industripolitisk værktøj, som kan afbøde 
forskellen mellem nationale 
støtteordninger for at undgå permanente 
fordrejninger på det indre marked;

Or. en
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Ændringsforslag 700
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 24 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24c. mener, at en omfattende tilgang til 
industriel strategi, herunder alle EU-
politikker, kan spille en vigtig rolle i det 
økonomiske og "industrielle" diplomati; 
opfordrer Kommissionen til at gøre aktivt 
brug af netværket af EU's handelskamre i 
tredjelande for at skabe nye 
forretningspartnerskaber samt medtage 
industrien i missioner til tredjelande;

Or. en

Ændringsforslag 701
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Forslag til beslutning
Punkt 24 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24d. opfordrer Kommissionen til så 
hurtigt som muligt at gennemføre det 
europæiske enhedspatent i henhold til 
aftalen om en fælles 
patentdomstolsordning af 19. februar 
2013;

Or. en

Ændringsforslag 702
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Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Forslag til beslutning
Punkt 24 e (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24e. opfordrer til en gennemgang af 
EU's handelspolitik for at sikre, at 
europæiske industrivirksomheder ikke 
længere skal opleve ubalanceret 
konkurrence fra virksomheder fra ikke-
EU-lande, som ikke har samme niveau af 
præskriptive krav på deres produktion;

Or. en

Ændringsforslag 703
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek

Forslag til beslutning
Punkt 24 f (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24f. opfordrer til at hæve loftet for "de 
minimis"-støtte og loftet for statsstøtte, 
som er fritaget for anmeldelse ved 
Kommissionens generelle 
gruppefritagelsesforordning;

Or. en

Ændringsforslag 704
Tom Berendsen
for PPE-Gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
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Vera, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Forslag til beslutning
Punkt 24 g (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24g. opfordrer Kommissionen til at 
forbyde al EU-støtte til ikke-europæiske 
virksomheder eller virksomheder i 
tredjelande, som ikke i praksis respekterer 
gensidighed i adgangen til offentlige 
indkøb;

Or. en


