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Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; korostaa tarvetta lisätä 
merkittävästi tutkimus-, kehitys- ja 
innovointimenoja keskeisenä tekijänä, 
jolla voidaan saavuttaa kaksoissiirtymä, 
parantaa strategista johtoasemaa ja 
autonomiaa ja lisätä pitkän aikavälin 
kilpailukykyä; kehottaa jäsenvaltioita 
säilyttämään sitoumuksensa suunnata 
3 prosenttia BKT:stä tutkimukseen ja 
kehitykseen; katsoo, että Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman ja Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelman sekä Verkkojen 
Eurooppa -välineen (digitaali- ja energia-
ala) rahoitusta on lisättävä 
kunnianhimoisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi; panee merkille 
Euroopan innovaationeuvoston (EIC) ja 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) tehokkaan 
tuen ja kehottaa vahvistamaan niiden 
toimintaa; pyytää julkista ja yksityistä 
sektoria tekemään yhteistyötä, jotta 
voidaan edistää tietämyksen ja 
teknologian siirtoa tutkimuskeskuksista ja 
yliopistoista teollisuusprosesseihin 
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hyödyntämällä teollisten ekosysteemien 
järjestelmää; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman ja Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita; kehottaa komissiota 
kohdentamaan ensisijaisesti kaikkiin 
vähähiilisiä ja uusiutuvia energialähteitä 
käyttäviin teollisuusprosesseihin; toteaa, 
että teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojeleminen on tärkeää, jotta voidaan 
kannustaa tutkimus- ja 
kehitysinvestointeja, joita tarvitaan 
varmistamaan EU:n teollisuuden jatkuva 
osallistuminen EU:n yhteyksiä koskevien 
vuoden 2025 tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta välttämättömien 
avainteknologioiden, kuten 5G- ja 6G-
verkkojen, kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 595
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja uusien markkinoiden 
luomista; pitää tässä yhteydessä 
valitettavana, että unioni investoi 
tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
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yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puuttumisen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään merkittävästi määrärahoja ja 
varmistamaan, että unionin teollisuuden 
muutosta tukevat rahastot ovat 
ilmastonkestäviä, ja pyytää jälleen 
osoittamaan Horisontti Eurooppa -
ohjelmalle vähintään 120 miljardin euron 
rahoituksen ja edistämään alueellisten, 
kansallisten, eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita; kannattaa 
eurooppalaisten kumppanuuksien 
luomista Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman yhteydessä, jotta voidaan 
lisätä yksityisen sektorin investointeja ja 
tukea elpymistä sekä ekologista ja 
digitaalista muutosta, mutta kehottaa 
kuitenkin komissiota varmistamaan 
näiden kumppanuuksien ja erityisesti 
niihin liittyvän strategisen 
tutkimusohjelman ja niiden vuotuisten 
työohjelmien avoimuuden ja 
osallistavuuden koko niiden 
täytäntöönpanon ajan sekä sulkemaan 
pois mahdolliset eturiidat ja yritysten 
tekemät valtaukset ja varmistamaan 
todellisen yhteiskunnalle koituvan 
lisäarvon; kehottaa, että merkittävä osa 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
mukaan pk-yritysten käytettävissä olevista 
varoista pannaan täytäntöön EIC:n ja 
myös ohjelman yhteistyöosien kautta;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
20 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; muistuttaa, että 
innovointi on strategisten teollisten 
ekosysteemien kilpailukyvyn moottori ja 
että innovointia ja yrittäjyyttä olisi siksi 
tuettava vahvemmin innovointisyklin 
kaikissa vaiheissa kiinnittämällä erityistä 
huomiota varhaiseen vaiheeseen ja 
käyttöönottoon markkinoilla, jolloin 
pääoman saatavuus on ratkaisevan 
tärkeää käyttöönoton onnistumisen 
kannalta; pitää tässä yhteydessä 
valitettavana, että unioni investoi 
tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen ja nykyisen byrokratian vuoksi; 
kehottaa komissiota parantamaan 
kannustimia ja lisäämään unionin 
teollisuuden muutosta tukevien ohjelmien, 
myös Horisontti Eurooppa -ohjelman ja 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelman, 
määrärahoja ja edistämään alueellisten, 
kansallisten, eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita; korostaa tarvetta 
keskittyä koheesiopolitiikassa enemmän 
tutkimukseen ja innovointiin;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
20 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää merkittäviä tutkimus- ja 
kehittämistoimia ja uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien määrärahoja ja 
erityisesti osoittamaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelmalle jopa 120 miljardia 
euroa ja edistämään alueellisten, 
kansallisten, eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita; kannustaa edelleen 
komissiota perustamaan Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmaan teollisuuden 
hiilestä irtautumista edistävän operaation 
ja varmistamaan, että 
innovointirahastolle osoitetaan covid-19-
kriisistä johtuvasta talouden taantumasta 
huolimatta riittävät taloudelliset resurssit, 
jotta teollisuutta voidaan auttaa 
innovoimaan vähäpäästöisiä teknologioita 
ja tuotteita;

Or. en

Tarkistus 598
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että teollinen muutos 20. katsoo, että teollinen muutos 
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edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita; toteaa, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojeleminen on 
tärkeää, jotta voidaan kannustaa 
tutkimus- ja kehitysinvestointeja, joita 
tarvitaan varmistamaan EU:n 
teollisuuden jatkuva osallistuminen EU:n 
yhteyksiä koskevien vuoden 2025 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
välttämättömien avainteknologioiden, 
kuten 5G- ja 6G-verkkojen, 
kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 599
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
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investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
määrittämään näihin ohjelmiin 
sovellettavat ympäristön kestävyyttä 
koskevien sääntöjen noudattamisen ehdot 
ja asettamaan etusijalle tutkimuksen ja 
innovoinnin, joka liittyy sellaisiin 
käänteentekeviin hankkeisiin tai 
teknologioihin, jotka kykenevät 
edistämään Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteiden mukaista muutosta, 
ja kehottaa komissiota edistämään 
alueellisten, kansallisten, eurooppalaisten 
ja yksityisten rahoituslähteiden välisiä 
synergioita hyödyntämällä kaikkien 
unionin ohjelmien välisiä synergioita;

Or. en

Tarkistus 600
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
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puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman ja InvestEU-
ohjelman, määrärahoja 
läpimurtoteknologioiden markkinoiden 
kehittämistä varten tarkoitettujen 
asianmukaisten rahoitusvälineiden avulla 
ja Euroopan innovaationeuvoston 
tarjoamien puitteiden tuella ja edistämään 
alueellisten, kansallisten, eurooppalaisten 
ja yksityisten rahoituslähteiden välisiä 
synergioita hyödyntämällä kaikkien 
unionin ohjelmien välisiä synergioita;

Or. en

Tarkistus 601
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja, jotta 
voidaan luoda läpimurtoteknologioiden 
markkinoiden kehittämistä varten 
tarkoitettuja asianmukaisia 
rahoitusvälineitä Euroopan 
innovaationeuvoston tarjoamien 
puitteiden tuella, ja edistämään 



AM\1208892FI.docx 11/76 PE653.982v02-00

FI

alueellisten, kansallisten, eurooppalaisten 
ja yksityisten rahoituslähteiden välisiä 
synergioita hyödyntämällä kaikkien 
unionin ohjelmien välisiä synergioita;

Or. en

Tarkistus 602
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja uusien markkinoiden 
luomista; pitää tässä yhteydessä 
valitettavana, että unioni investoi 
tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puuttumisen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja, jotta 
voidaan luoda läpimurtoteknologioiden 
markkinoiden kehittämistä varten 
tarkoitettuja asianmukaisia 
rahoitusvälineitä Euroopan 
innovaationeuvoston tarjoamien 
puitteiden tuella, ja edistämään 
alueellisten, kansallisten, eurooppalaisten 
ja yksityisten rahoituslähteiden välisiä 
synergioita hyödyntämällä kaikkien 
unionin ohjelmien välisiä synergioita;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman ja 
asianmukaisen osaamisen puutteen 
vuoksi; kehottaa komissiota vahvistamaan 
innovointipolitiikkojen kattavuutta 
lisäämällä unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

Or. en

Tarkistus 604
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista; pitää tässä 
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markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
muut toimijat ja että se kärsii vakavasta 
innovointikapasiteetin puutteesta pienissä 
ja keskisuurissa yrityksissä; kehottaa 
komissiota lisäämään unionin teollisuuden 
muutosta tukevien ohjelmien, myös 
Horisontti Eurooppa -ohjelman, 
määrärahoja ja edistämään alueellisten, 
kansallisten ja eurooppalaisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

Or. en

Tarkistus 605
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
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rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita; korostaa tarvetta 
keskittyä koheesiopolitiikassa enemmän 
tutkimukseen ja innovointiin;

Or. en

Tarkistus 606
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
parantamaan kannustimia ja lisäämään 
unionin teollisuuden muutosta tukevien 
ohjelmien, myös Horisontti Eurooppa -
ohjelman, määrärahoja ja edistämään 
alueellisten, kansallisten, eurooppalaisten 
ja yksityisten rahoituslähteiden välisiä 
synergioita hyödyntämällä kaikkien 
unionin ohjelmien välisiä synergioita;

Or. en

Tarkistus 607
Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc



AM\1208892FI.docx 15/76 PE653.982v02-00

FI

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tarvittavan riskipääoman 
puutteen vuoksi; kehottaa komissiota 
lisäämään unionin teollisuuden muutosta 
tukevien ohjelmien, myös Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, määrärahoja ja 
edistämään alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

20. katsoo, että teollinen muutos 
edellyttää uuden tietämyksen ja 
innovoinnin integroimista olemassa oleviin 
markkinoihin ja niiden käyttöä uusien 
markkinoiden luomisessa; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että unioni 
investoi tutkimukseen ja kehittämiseen 
prosenttiosuutena BKT:stä vähemmän kuin 
sen maailmanlaajuiset kilpailijat ja että se 
kärsii vakavasta innovointikapasiteetin 
puutteesta yrityksissä tarvittavan 
riskipääoman puutteen vuoksi; kehottaa 
komissiota lisäämään unionin teollisuuden 
muutosta tukevien ohjelmien, myös 
Horisontti Eurooppa -ohjelman, 
määrärahoja ja edistämään alueellisten, 
kansallisten, eurooppalaisten ja yksityisten 
rahoituslähteiden välisiä synergioita 
hyödyntämällä kaikkien unionin ohjelmien 
välisiä synergioita;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. panee merkille, että teollisuuden 
kilpailukyky riippuu hyvin pitkälti 
pätevän työvoiman palkkaamisesta ja 
työssä pitämisestä; panee lisäksi merkille, 
että pelkästään seuraavien viiden vuoden 
aikana 120 miljoonan eurooppalaisen on 
täydennettävä koulutustaan tai 
kouluttauduttava uudelleen1 a; on 
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kuitenkin hyvin huolissaan siitä, että 
eurooppalaiset koulutusjärjestelmät eivät 
ehkä pysy mukana tässä vauhdissa; 
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
etenemään eurooppalaisen 
koulutusalueen luomisessa, minkä 
tarkoituksena on luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja parantaa 
koulutuksen tasoa koko Euroopassa, ja 
kehottaa komissiota lisäämään 
investointeja koulutukseen, osaamiseen ja 
elinikäiseen oppimiseen;
_________________
1 a COM(2020)0102 final

Or. en

Tarkistus 609
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. uskoo tähän liittyen myös siihen, 
että paremmin valmistautunut ja häiriöitä 
sietävä yhteiskunta selviytyy paremmin 
Euroopan tai koko maailman laajuisista 
häiriöistä ja kykenee ryhtymään kattaviin 
poliittisiin toimenpiteisiin niiden 
seurauksena; katsoo, että koordinoidut 
häiriönsietokykyä ja kestävyyttä koskevat 
investoinnit ovat tältä osin keskeisessä 
asemassa; pyytää siksi komissiota 
käynnistämään pandemioihin 
varautumista ja yhteiskunnan 
selviytymiskykyä koskevan 
kumppanuusvälineen Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman yhteydessä; 
katsoo, että tällainen kumppanuus loisi 
edellytykset paremmalle EU:n tason 
koordinoinnille, painopisteiden 
määrittelemiselle ja sellaisten toimien 
käynnistämiselle, joita varten tarvitaan 
laadukasta lääketieteellistä tutkimusta ja 
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koordinoituja investointeja tutkimukseen 
ja innovointiin;

Or. en

Tarkistus 610
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa komissiota investoimaan 
tehokkaan ja kilpailukykyisen 
eurooppalaisen teollis-sotilaallisen 
ryhmittymän luomiseen hyödyntämällä 
optimaalisesti puolustusrahaston kaltaisia 
välineitä, jotta alaa tuetaan 
tutkimuksessa, kehityksessä, 
prototyyppien suunnittelussa ja teollisten 
prosessien kehittämisessä; pitää 
myönteisenä puolustusteollisuuden ja 
avaruusasioiden pääosaston perustamista, 
koska se tarjoaa hallinnolliset valmiudet 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. uskoo, että yhteiskunnallisten 
yritysten olisi päästävä täysimääräisesti 
osallisiksi teollisuusstrategian tuloksista, 
koska ne luovat julkista arvoa ja 
vaikuttavat merkittävästi 
paikallisyhteisöihin, joissa ne harjoittavat 



PE653.982v02-00 18/76 AM\1208892FI.docx

FI

toimintaansa; kehottaa tähän liittyen 
komissiota ottamaan huomioon tällaisten 
yritysten erityispiirteet unionin 
investointiohjelmien rahoitusvälineiden 
suunnittelussa, jotta voidaan tukea näiden 
yritysten mahdollisuuksia saada 
rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa komissiota investoimaan 
tehokkaan ja kilpailukykyisen 
eurooppalaisen sotilaallis-teollisen 
verkoston rakentamiseen hyödyntämällä 
parhaalla mahdollisella tavalla 
puolustusrahaston kaltaisia välineitä, 
jotta voidaan tukea tätä alaa tutkimus- ja 
kehitystyössä, prototyyppien laatimisessa 
ja teollisuusprosessien kehittämisessä; 
suhtautuu myönteisesti 
puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden 
pääosaston luomiseen, sillä se tarjoaisi 
hallinnolliset valmiudet tämän tavoitteen 
saavuttamista varten;

Or. en

Tarkistus 613
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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20 a. toteaa, että tutkimus ja innovointi 
ovat teollisuuden kasvun edistäjiä ja 
auttavat saavuttamaan 
kunnianhimoisemmat kestävää 
(taloudellista, ympäristöön liittyvää ja 
sosiaalista) kehitystä koskevat EU:n 
vuoden 2030 tavoitteet sekä pitkän 
aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteet; 
pyytää komissiota tukemaan edelleen 
tutkimusohjelmia teollisuuteen liittyvän 
tutkimus- ja innovointityön tekemiseksi 
kaikilla teollisuuden aloilla säilyttäen 
kuitenkin myös perustutkimusta ja 
soveltavaa tutkimusta varten tarkoitetun 
tuen;

Or. en

Tarkistus 614
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. katsoo, että nykyinen teollis- ja 
tekijänoikeusjärjestelmä ei rohkaise 
innovointia; katsoo, että ratkaisujen 
saatavuutta markkinoilla voidaan 
nopeuttaa lisäämällä avoimuutta sekä 
innovatiivisia hallinto- ja 
lisensointikäytäntöjä; kehottaa komissiota 
pyrkimään tasapainoon teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanon ja 
innovoinnin edistämisen välillä erityisesti 
lääkkeiden saatavuuden varmistamisen ja 
kansanterveyden suojelun osalta;

Or. en

Tarkistus 615
Dan Nica, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Tsvetelina Penkova, Romana Jerković, Josianne Cutajar
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Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa komissiota tukemaan 
jatkossakin eurooppalaisten 
innovatiivisten yritysten kykyä suojella 
tehokkaasti tutkimus- ja kehitystyöhön 
tekemiään investointeja, turvaamaan 
oikeudenmukaisen tuoton ja jatkamaan 
kilpailua ja valinnanvaraa pidemmällä 
aikavälillä tukevien avoimen teknologian 
standardien kehittämistä; kehottaa 
parantamaan Euroopan strategista 
omavaraisuutta ja kyberturvallisuutta ja 
myös luomaan arvokkaita työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 616
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. toteaa, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojeleminen on 
tärkeää, jotta voidaan kannustaa 
tutkimus- ja kehitysinvestointeja, joita 
tarvitaan varmistamaan EU:n 
teollisuuden jatkuva osallistuminen EU:n 
yhteyksiä koskevien vuoden 2025 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
välttämättömien avainteknologioiden, 
kuten 5G- ja 6G-verkkojen, 
kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 617
Pietro Fiocchi
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Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa komissiota käsittelemään 
seuraavissa lääke- ja 
teollisuusstrategioissaan toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan, että Eurooppa 
säilyttää asemansa innovoijana ja 
maailman johtavana toimijana, kuten 
komission puheenjohtaja Ursula von Der 
Leyen linjasi komission jäsenelle Stella 
Kyriakidesille osoittamassaan 
toimeksiantokirjeessä;

Or. en

Tarkistus 618
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa komissiota kehittämään 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
mahdollisia verokannustimia, joilla 
tehostetaan tutkimusta ja kehitystä 
koskevia investointeja, jotka ovat 
vähentyneet merkittävästi covid-19-kriisin 
vuoksi;

Or. en

Tarkistus 619
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
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20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. muistuttaa parlamentin 
vaatimuksesta myöntää 120 miljardia 
euroa Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmalle, jotta ohjelman puitteissa 
voidaan käsitellä kaikkia sen osalta 
määriteltyjä painopisteitä;

Or. en

Tarkistus 620
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. korostaa, että on välttämätöntä 
taata kaukonäköinen Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelma, jonka 
määrärahoja lisätään merkittävästi ja 
yhteistyöhön perustuvaa tutkimusmallia 
vahvistetaan; toteaa jälleen, että meidän 
on oltava kunnianhimoisempia ja 
nostettava Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmalle ehdotettu budjetti 
vähintään 120 miljardiin euroon, josta 
vähintään 56 prosenttia olisi osoitettava 
pilarille II ”Maailmanlaajuiset haasteet ja 
Euroopan teollisuuden kilpailukyky”, kun 
otetaan huomioon teollisuuden 
toteuttamat ponnistelut vuoden 2050 
kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi; 
pyytää komissiota edistämään laajasti 
huippuosaamista ja yhteistyötä erilaisten 
tutkimuksen ja innovoinnin alan 
toimijoiden välillä sekä laatimaan 
tehokkaan kehyksen, jonka avulla 
voidaan ratkaista EU:n talouteen, 
teollisuuteen ja yhteiskuntaan liittyvät 
haasteet; kehottaa komissiota 
harkitsemaan, että se laatisi lisää 
kumppanuusvälineitä, jotka olisi 
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säilytettävä koko Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman keston ajan;

Or. en

Tarkistus 621
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että yhteisötalouden 
yritykset ja toimijat osallistuvat 
täysimääräisesti sisämarkkinoille ja että 
ne asetetaan tulevassa 
teollisuusstrategiassa etusijalle, koska ne 
ovat jo osoittaneet selviytyvänsä 
häiriöistä, luovansa julkista arvoa ja 
vaikuttavansa merkittävällä tavalla 
paikallisyhteisöihinsä ja koska ne on 
perustettu sellaisten arvojen pohjalta, 
joiden olisi ohjattava uudelleenrakennus- 
ja siirtymävaihetta; kehottaa komissiota 
tässä yhteydessä ottamaan käyttöön 
erityisiä tuki- ja rahoitusvälineitä, joilla 
voidaan tukea tällaisia yrityksiä ja 
varmistaa, että niillä on pääsy kaikkiin 
unionin investointiohjelmiin, sekä 
arvostamaan työntekijöiden tekemien 
yritysostojen roolia talouskriisin aikana;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. kehottaa perustamaan 
eurooppalaisen verkoston, jonka avulla 
voidaan tukea ja koordinoida paremmin 
Euroopassa tehtävää laadukasta 
lääketieteellistä tutkimusta, kun otetaan 
huomioon, että tämän alan 
tutkimustoimet ovat hyvin pirstoutuneita; 
toteaa jälleen, että on määritettävä 
lääkepulaa koskevan riskin 
hillitsemissuunnitelma, jotta voidaan 
torjua elintärkeiden lääkkeiden 
toimitusketjun mahdollisia 
haavoittuvuuksia ja riskejä; muistuttaa 
tutkimukseen perustuvan 
lääketeollisuuden keskeisestä 
merkityksestä sen varmistamisessa, että 
lääkkeiden laadukas tuotanto ja tarjonta 
tavoittaa kaikki lääkkeitä tarvitsevat 
potilaat, innovoinnin takaamisessa ja 
terveydenhuoltojärjestelmien 
häiriönsietokyvyn, reagointikyvyn ja 
tulevien haasteiden ratkaisemista varten 
tarvittavien valmiuksien tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. korostaa Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman institutionaalisten 
kumppanuuksien merkitystä välineinä, 
joilla voidaan edistää tehokkaasti 
tutkimus- ja innovointitoimia strategisissa 
teollisissa ekosysteemeissä;
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Or. en

Tarkistus 624
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. panee merkille tutkimuksen ja 
innovoinnin merkityksen ja kehottaa 
perustamaan aidon eurooppalaisen 
verkoston tukemaan Euroopassa tehtävää 
laadukasta lääketieteellistä tutkimusta;

Or. en

Tarkistus 625
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. kehottaa komissiota kehittämään 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
mahdollisia verokannustimia, joilla 
tehostetaan covid-19-kriisin seurauksena 
vähentyneitä tutkimusta ja kehitystä 
koskevia investointeja;

Or. en

Tarkistus 626
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
20 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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20 c. korostaa, että on varmistettava 
biotieteiden alan teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevien kannustinten 
sama taso Yhdysvaltojen ja Kiinan 
kanssa, jotta Eurooppa voi säilyttää 
asemansa houkuttelevana sijaintina 
tutkimus- ja kehitystyöhön tehtäville 
investoinneille ja teollisuuden 
kehittämiselle; kehottaa komissiota 
ylläpitämään ja kehittämään Euroopan 
maailmanluokan teollis- ja 
tekijänoikeusjärjestelmää edistämällä 
vahvaa teollis- ja tekijänoikeussuojaa, -
kannustimia ja -palkintomekanismeja, 
jotta tutkimus- ja kehitystyö houkuttelisi 
investointeja potilaita hyödyttävien 
tulevien innovaatioiden kehittämistä 
varten;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
20 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 c. kehottaa komissiota 
tarkastelemaan toimenpiteitä, joilla 
torjutaan mahdollista tietämyksen ja 
innovaatioiden menettämistä nykyisen 
kriisin aikana, mukaan lukien yrityksiä 
tukevat välineet, jotta ne voivat jakaa 
tilapäisesti tietotyöntekijöitä julkisten 
tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen 
kanssa julkisiin painopisteisiin liittyvän 
julkisen ja yksityisen tutkimuksen 
mahdollistamiseksi sekä työpaikkojen ja 
innovointivalmiuksien säilyttämiseksi 
kriisin aikana;
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Or. en

Tarkistus 628
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
20 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 d. toteaa, että tutkimukseen 
perustuva lääketeollisuus on olennainen 
toimiala ja edistää sen varmistamista, että 
lääkkeiden laadukas tuotanto ja tarjonta 
tavoittaa kaikki lääkkeitä tarvitsevat 
potilaat, sekä tulevien innovaatioiden 
takaamista, jotta voidaan vastata 
ratkaisemattomiin ja täyttämättömiin 
tarpeisiin ja tukea 
terveydenhuoltojärjestelmien 
häiriönsietokykyä, reagointikykyä ja 
valmiutta vastata tuleviin haasteisiin 
kuten pandemioihin; panee merkille, että 
kriittisen tärkeä lääkeala työllistää 
Euroopassa noin 765 000 henkilöä, tukee 
noin 2,7 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa ja 
on Euroopan positiivisen kauppataseen 
suurin kartuttaja, sillä sen osuus siitä oli 
yli 91 miljardia euroa vuonna 2018;

Or. en

Tarkistus 629
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
20 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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20 d. suhtautuu myönteisesti 
teollisuuden liittoumia koskevaan 
lähestymistapaan ja ehdotettuihin 
liittoumiin, jotka liittyvät vetyyn, 
vähähiiliseen teollisuuteen, akkuihin, 
teollisiin pilvipalveluihin, alustoihin ja 
raaka-aineisiin; korostaa, että pk-
yrityksillä on keskeinen asema 
teollisuuden liittoumien ja niiden 
tuotantoketjujen luomisessa; korostaa, 
että liittoumia varten tarvitaan 
asianmukaisia rahoitusvälineitä; kehottaa 
komissiota sisällyttämään CC(U)S:n 
vetyyn ja vähähiiliseen teollisuuteen 
liittyviin liittoumiin; katsoo, että 
lakisääteisten vaatimusten on luotava 
puitteet ilmastoystävällisen liikkuvuuden 
ja energiantuotannon innovaatioille;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin; pyytää näille 
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kuulu teollisten etujen piiriin; ekosysteemeille hallintoa, johon on 
integroitu kaikki asianomaiset 
sidosryhmät niiltä teollisuuden aloilta, 
jotka ovat keskeisessä asemassa energia- 
ja digitaalisiirtymän toteuttamisessa; 
katsoo, että ekosysteemeillä olisi oltava 
oma roolinsa hyväksyttävien ratkaisujen 
ja toimenpiteiden määrittelemisessä 
Euroopan teollisuusstrategian 
täytäntöönpanoa varten; palauttaa 
mieliin, että teollisten ekosysteemien 
tulevassa työssä olisi otettava huomioon 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa 
ja teollisuusstrategiassa ilmoitetut 
alakohtaiset toimintasuunnitelmat ja 
aiemmissa eurooppalaisissa 
teollisuusfoorumeissa ja erityisesti 
Euroopan yhteistä etua koskevien 
tärkeiden hankkeiden strategisessa 
asiantuntijafoorumissa jo tehty työ;

Or. en

Tarkistus 631
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin; kehottaa 
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kuulu teollisten etujen piiriin; komissiota kehittämään tähän mennessä 
määriteltyjen strategisten arvoketjujen 
lisäksi kutakin 14:ää strategista teollista 
ekosysteemiä koskevia määrätietoisia 
teollisuuspolitiikkoja ja tukemaan vahvoja 
eurooppalaisia arvoketjuja 
ekosysteemeissä, jotka ovat ratkaisevan 
tärkeitä ekologisessa ja digitaalisessa 
siirtymässä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; korostaa, että 
teollisuuspolitiikka on luotava 
osallistavan, läpinäkyvän ja näyttöön 
perustuvan lähestymistavan avulla, ja 
painottaa, että ekosysteemien olisi 
sisällettävä kaikki yhteydet arvoketjuihin, 
myös pk-yrityksiin; katsoo lisäksi, että 
teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, luovan 
työn tekijöiden, kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
ja koordinoinnin toimintapuutteiden 
korjaamisessa ja kuolemanlaaksovaiheen 
ylittämisen tukemisessa myös aloilla, jotka 
eivät vielä kuulu teollisten etujen piiriin;



AM\1208892FI.docx 31/76 PE653.982v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, scale-up-yritysten, 
ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin; palauttaa 
tähän liittyen mieliin, että on tärkeää 
edistää työmarkkinaosapuolten välistä 
vuoropuhelua ja työntekijöiden 
kuulemista suunniteltaessa ja pantaessa 
täytäntöön teollisuuspolitiikkoja 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
mukaisesti;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa puhdasta ja 
turvallista energiaa, tarvittavan 
energiainfrastruktuurin sekä 
muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; kehottaa 
analysoimaan ekosysteemit, jotta voidaan 
arvioida kunkin alan siirtymätarpeet ja 
auttaa laatimaan siirtymäsuunnitelma; 
katsoo lisäksi, että teollisuuden, 
tutkijoiden, pk-yritysten, startup-yritysten, 
ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; kehottaa 
analysoimaan tarkemmin kunkin 
ekosysteemin ja myös kunkin niihin 
kuuluvan alan erityistarpeet ja 
kehittämään alakohtaisia 
investointisuunnitelmia niiden siirtymää 
varten; katsoo lisäksi, että teollisuuden, 
tutkijoiden, pk-yritysten, startup-yritysten, 
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kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; kehottaa 
analysoimaan tarkemmin kunkin 
ekosysteemin ja myös kunkin niihin 
kuuluvan alan erityistarpeet ja 
kehittämään alakohtaisia 
investointisuunnitelmia niiden siirtymää 
varten; katsoo lisäksi, että teollisuuden, 
tutkijoiden, pk-yritysten, startup-yritysten, 
ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

Or. en
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Tarkistus 637
Marek Paweł Balt

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; kehottaa 
analysoimaan tarkemmin kunkin 
ekosysteemin ja myös kunkin niihin 
kuuluvan alan erityistarpeet ja 
kehittämään alakohtaisia 
investointisuunnitelmia niiden siirtymää 
varten; katsoo lisäksi, että teollisuuden, 
tutkijoiden, pk-yritysten, startup-yritysten, 
ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

Or. en

Tarkistus 638
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
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että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin, samalla kun 
varmistetaan, etteivät työntekijät joudu 
missään tapauksessa näiden toimien 
maksajiksi;

Or. en

Tarkistus 639
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

21. katsoo, että kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien tuominen 
yhteen teollisissa ekosysteemeissä on 
välttämätöntä, jotta voidaan valmistautua 
seuraavaan teolliseen vallankumoukseen 
ja tarjota kohtuuhintaista ja uusiutuvaa 
energiaa sekä muutosvoimaisia valmistus- 
ja palveluntarjontamenetelmiä; katsoo 
lisäksi, että teollisuuden, tutkijoiden, pk-
yritysten, startup-yritysten, 
ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin mutta jotka 
tarjoavat yhteiskunnalle paljon lisäarvoa;

Or. en
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Tarkistus 640
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo 
lisäksi, että teollisuuden, tutkijoiden, pk-
yritysten, startup-yritysten, 
ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

21. katsoo, että datavetoiset 
ekosysteemit ovat seuraavan teollisen 
vallankumouksen keskeisiä osia, sillä ne 
hyödyntävät kehittynyttä ja älykästä 
valmistusta ja tarjoavat kohtuuhintaista ja 
puhtaampaa energiaa sekä 
muutosvoimaisia valmistus-, 
ohjelmistoteknologia- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo 
lisäksi, että teollisuuden, tutkijoiden, pk-
yritysten, startup-yritysten, 
ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

Or. en

Tarkistus 641
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
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että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa 
markkinoiden toimintapuutteiden 
korjaamisessa ja kuolemanlaaksovaiheen 
ylittämisen tukemisessa myös aloilla, jotka 
eivät vielä kuulu teollisten etujen piiriin;

että olisi tuettava tutkimus- ja 
kaupallistamistoimiin osallistuvien eri 
toimijoiden välisiä tunnollisia 
yhteistyömalleja, jotka kokoavat yhteen 
viranomaisia, yliopistoja, mikroyrityksiä 
ja pk-yrityksiä innovoinnin edistämiseksi; 
katsoo, että ekosysteemit ovat seuraavan 
teollisen vallankumouksen keskeisiä osia, 
ja ne tarjoavat kohtuuhintaista ja 
puhtaampia energialähteitä;

Or. en

Tarkistus 642
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

21. katsoo, että tyypilliset ekosysteemit 
ovat seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja uusiutuvaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa 
demokraattisessa siirtymässä, 
markkinoiden toimintapuutteiden 
korjaamisessa ja kuolemanlaaksovaiheen 
ylittämisen tukemisessa myös aloilla, jotka 
eivät vielä kuulu teollisten etujen piiriin;

Or. en

Tarkistus 643
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
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21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, luovan 
työn tekijöiden, kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

Or. en

Tarkistus 644
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista energiaa sekä 
muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;
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Or. en

Tarkistus 645
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhtaampaa energiaa 
sekä muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

21. katsoo, että ekosysteemit ovat 
seuraavan teollisen vallankumouksen 
keskeisiä osia, ja ne tarjoavat 
kohtuuhintaista ja puhdasta energiaa sekä 
muutosvoimaisia valmistus- ja 
palveluntarjontamenetelmiä; katsoo lisäksi, 
että teollisuuden, tutkijoiden, pk-yritysten, 
startup-yritysten, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan, 
loppukäyttäjäjärjestöjen ja kaikkien 
muiden sidosryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen on avainasemassa markkinoiden 
toimintapuutteiden korjaamisessa ja 
kuolemanlaaksovaiheen ylittämisen 
tukemisessa myös aloilla, jotka eivät vielä 
kuulu teollisten etujen piiriin;

Or. en

Tarkistus 646
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. pitää valitettavana avoimuuden 
puutetta ekosysteemien määrittämisessä, 
selvän roolin puuttumista 
teollisuusfoorumilta ja liittoumilta ja 
yleisölle annettujen tietojen niukkuutta; 
muistuttaa, että ekosysteemeihin 
perustuvan lähestymistavan tavoitteena 
olisi oltava kaikkien asiaankuuluvien 
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talouden ja yhteiskunnallisten 
sidosryhmien, myös 
kansalaisyhteiskunnan, osallistaminen 
kokonaisvaltaisella ja avoimella tavalla, 
jotta edistetään avoimia keskusteluja ja 
kattavia kaikille toimivia ratkaisuja; 
kehottaa siksi komissiota varmistamaan 
teollisten ekosysteemien avoimuuden ja 
kansalaisyhteiskunnan, 
kuluttajajärjestöjen ja ammattiliittojen 
selvän roolin teollisuusstrategian sekä 
mahdollisten muiden säädösten ja 
aloitteiden yleisessä hallinnassa ja 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 647
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa komissiota perustamaan 
asianomaisten sidosryhmien, 
jäsenvaltioiden ja komission kanssa 
terveysinnovaatioiden saatavuuden 
parantamista käsittelevän korkean tason 
foorumin kunkin toimijan 
toimivaltuuksien mukaisesti, kehittämään 
usean sidosryhmän ratkaisuja uusien 
teknologioiden sisällyttämiseksi 
terveydenhuoltojärjestelmiin ja 
lyhentämään potilaiden jonotusaikaa 
uusiin hoitomuotoihin Euroopassa; 
korostaa, että korkean tason foorumi 
mahdollistaisi lisäksi kattavan 
keskustelun ja analyysin potilaiden 
eriarvoisen hoitoon pääsyn ja lääkkeiden 
saatavuuden perimmäisistä syistä, minkä 
yhteydessä otettaisiin huomioon myös 
EU:n sisämarkkinoiden pirstoutuneisuus 
ja erilaiset kansalliset lähestymistavat 
hinnoitteluun ja korvauksiin sekä 
terveydenhuoltoon liittyviin 
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investointeihin ja terveydenhuollon 
järjestämiseen;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 649
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa komissiota 
mahdollistamaan sisäsyntyisen kasvun 
Euroopassa ohjaamalla arvoa kulutuksen 
ja investointien kautta; uskoo, että 
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finanssitalouden korostuminen on uhka 
palkoille ja investoinneille, sillä se 
houkuttelee yrityksiä tekemään voittoa 
osakkeenomistajille; katsoo, että tähän 
liittyvän finanssipolitiikan ja 
kansainvälisen yhteistyön olisi asetettava 
rajoituksia yritysten finanssipoliittisille 
strategioille, jotta voidaan edistää sitä, 
että ylijäämä jaetaan uudelleen 
työntekijöille ja investointeihin 
osakkeenomistajien sijaan;

Or. en

Tarkistus 650
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. toteaa, että tutkimukseen 
perustuva lääketeollisuus on olennainen 
toimiala ja edistää sen varmistamista, että 
lääkkeiden laadukas tuotanto ja tarjonta 
tavoittaa kaikki lääkkeitä tarvitsevat 
potilaat, sekä tulevien innovaatioiden 
takaamista, jotta voidaan vastata 
ratkaisemattomiin ja täyttämättömiin 
tarpeisiin ja tukea 
terveydenhuoltojärjestelmien 
häiriönsietokykyä, reagointikykyä ja 
valmiutta vastata tuleviin haasteisiin 
kuten pandemioihin;

Or. en

Tarkistus 651
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
asianomaisten sidosryhmien ja 
yrityskumppaneiden tasapainoisen 
edustuksen teollisuusfoorumissa kunkin 
14 teollisen ekosysteemin osalta; vaatii 
varmistamaan kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden ja riippumattomien 
asiantuntijoiden täysimääräisen 
osallistumisen ja tasapainottamaan 
julkisia, yhteiskunnallisia ja yksityisiä 
etuja teollisuusfoorumissa;

Or. en

Tarkistus 652
François-Xavier Bellamy

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa, että keskeisiin 
arvoketjuihin tehtävillä investoinneilla on 
ratkaiseva rooli tulevan strategisen 
autonomiamme säilyttämisessä; pitää 
tarpeellisena investointien priorisoimista 
strategisen autonomiamme kannalta 
elintärkeille toimialoille, kuten 
turvallisuuteen, puolustukseen, 
elintarvikeomavaraisuuteen ja 
terveydenhuoltoon;

Or. en

Tarkistus 653
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. katsoo, että EU:n terveys-, 
turvallisuus-, liikenne- ja 
infrastruktuuripolitiikkaan liittyvän 
autonomian varmistamisen kannalta 
olennaisilla aloilla on edistyttävä 
nopeasti, jotta voidaan taata niiden pitkän 
aikavälin kehitys; pyytää komissiolta 
suunnittelupolitiikkaa keskeisillä 
olennaisilla aloilla, jotta voidaan 
tasapainottaa tällaisten toimialojen 
kehitys koko Euroopassa, mistä on 
keskusteltu sidosryhmien työryhmissä 
muun muassa edellä mainittujen 
sidosryhmien kesken; kehottaa luomaan 
kullakin määritellyllä keskeisellä alalla 
julkisia tutkimus- ja kehitystyön sekä 
tutkimuksen ja teknologian foorumeja, 
joilla edellä mainitut sidosryhmät voivat 
määrittää ja tukea tuotteita ja prosesseja 
koskevia innovaatioita, joilla vastataan 
asiaankuuluviin kansalaisten tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, myös 
tekemällä ympäristöä koskevista ja 
sosiaalisista kriteereistä pakollisia 
julkisissa hankinnoissa; kehottaa 
komissiota myös pyrkimään saamaan 

22. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, myös 
tekemällä ympäristöä koskevista ja 
sosiaalisista kriteereistä pakollisia 
julkisissa hankinnoissa ja säätämällä 
komissiolle ja jäsenvaltioille 
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aikaan kunnianhimoisemman 
kansainvälisiä hankintoja koskevan 
välineen, jossa säädetään 
vastavuoroisuudesta ja keskinäisistä 
normeista;

raportointivelvoitteita; kehottaa 
hankintaviranomaisia soveltamaan 
järjestelmällisesti tuotteiden ja palvelujen 
elinkaaren osalta parhaaseen hinta-
laatusuhteeseen perustuvaa 
lähestymistapaa; kannustaa 
hankintaviranomaisia soveltamaan 
säännöstä (yleishyödyllisiä palveluja 
koskevan direktiivin 85 artikla), jonka 
nojalla on mahdollista hylätä tarjoukset, 
jos yli 50 prosenttia lisäarvosta tuotetaan 
EU:n ulkopuolella, jotta voidaan suosia 
teollisuuden työpaikkoja Euroopassa; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
EU:n investointiohjelmia ei uloteta 
kolmansista maista peräisin oleviin 
valtion omistamiin yrityksiin, sillä siitä 
seuraisi epätavallisen alhaisia tarjouksia 
ja epäoikeudenmukaista kilpailua; 
kehottaa komissiota myös pyrkimään 
saamaan aikaan kunnianhimoisemman 
kansainvälisiä hankintoja koskevan 
välineen, jossa säädetään 
vastavuoroisuudesta ja keskinäisistä 
normeista, ja edistämään eurooppalaisen 
tuotannon suosimista määritellyillä 
strategisilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 655
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, myös 
tekemällä ympäristöä koskevista ja 

22. katsoo, että ympäristöystävälliset ja 
kestävät julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ja katsoo, 
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sosiaalisista kriteereistä pakollisia 
julkisissa hankinnoissa; kehottaa 
komissiota myös pyrkimään saamaan 
aikaan kunnianhimoisemman 
kansainvälisiä hankintoja koskevan 
välineen, jossa säädetään 
vastavuoroisuudesta ja keskinäisistä 
normeista;

että julkiset hankinnat ovat keskeisessä 
asemassa EU:n talouden 
elpymissuunnitelman kannalta, sillä 
niiden avulla voidaan painottaa ja edistää 
ympäristön kannalta innovatiivisten ja 
kestävien tuotteiden ja palvelujen 
kysyntää ja mahdollistaa keskeisten 
strategisten alojen, kuten terveyteen 
liittyvien tuotteiden ja maatalouden, 
uudelleensijoittaminen sekä edistää 
lyhyempiä ja kestävämpiä toimitusketjuja; 
kehottaa komissiota tekemään ympäristöä, 
yhteiskuntaa ja etiikkaa koskevista ja 
sosiaalisista kriteereistä pakollisia 
julkisissa hankinnoissa ja varmistamaan, 
että pk-yrityksillä on hyvät 
mahdollisuudet osallistua julkisten 
hankintojen merkittäville markkinoille; 
kehottaa lisäksi jäsenvaltioita lisäämään 
tietoisuutta ja hyödyntämään paremmin 
nykyisiä suunnitelmia vihreiden 
palvelujen edistämisestä julkisissa 
hankinnoissa; kehottaa komissiota 
pyrkimään saamaan aikaan 
kunnianhimoisemman kansainvälisiä 
hankintoja koskevan välineen, jossa 
säädetään kestävämmistä ja paremmin 
häiriöitä sietävistä arvoketjuista, 
vastavuoroisuudesta ja keskinäisistä 
normeista;

Or. en

Tarkistus 656
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti poliittisten 

22. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti poliittisten 
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tavoitteiden saavuttamiseksi, myös 
tekemällä ympäristöä koskevista ja 
sosiaalisista kriteereistä pakollisia 
julkisissa hankinnoissa; kehottaa 
komissiota myös pyrkimään saamaan 
aikaan kunnianhimoisemman 
kansainvälisiä hankintoja koskevan 
välineen, jossa säädetään 
vastavuoroisuudesta ja keskinäisistä 
normeista;

tavoitteiden saavuttamiseksi, myös 
tekemällä ympäristöä koskevista ja 
sosiaalisista kriteereistä pakollisia 
julkisissa hankinnoissa ja ottamalla 
strategisilla aloilla käyttöön unionin 
etuuskohtelun; kehottaa komissiota myös 
pyrkimään saamaan aikaan 
kunnianhimoisemman kansainvälisiä 
hankintoja koskevan välineen, jossa 
säädetään vastavuoroisuudesta ja 
keskinäisistä normeista; kehottaa 
komissiota hyväksymään ”osta 
eurooppalaista” -säädöksen, jotta 
eurooppalaisille yrityksille tarjotaan 
niiden tärkeimpien kansainvälisten 
kilpailijoiden kaltaiset välineet, koska 
julkisten hankintojen markkinoille pääsyä 
koskevaa globaalia järjestelyä ei ole 
käytössä;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, myös 
tekemällä ympäristöä koskevista ja 
sosiaalisista kriteereistä pakollisia 
julkisissa hankinnoissa; kehottaa 
komissiota myös pyrkimään saamaan 
aikaan kunnianhimoisemman 
kansainvälisiä hankintoja koskevan 
välineen, jossa säädetään 
vastavuoroisuudesta ja keskinäisistä 
normeista;

22. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, myös 
tekemällä kestävyyttä, ympäristöä 
koskevista ja sosiaalisista kriteereistä, 
kuten hiilijalanjäljen, kierrätyssisällön ja 
työolojen huomioon ottamisesta 
lopputuotteen valmistamisessa koko sen 
elinkaaren ajalta, pakollisia julkisissa 
hankinnoissa; kehottaa komissiota myös 
pyrkimään saamaan aikaan 
kunnianhimoisemman kansainvälisiä 
hankintoja koskevan välineen, jossa 
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säädetään vastavuoroisuudesta ja 
keskinäisistä normeista;

Or. en

Tarkistus 658
Dan Nica, Carlo Calenda, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, myös 
tekemällä ympäristöä koskevista ja 
sosiaalisista kriteereistä pakollisia 
julkisissa hankinnoissa; kehottaa 
komissiota myös pyrkimään saamaan 
aikaan kunnianhimoisemman 
kansainvälisiä hankintoja koskevan 
välineen, jossa säädetään 
vastavuoroisuudesta ja keskinäisistä 
normeista;

22. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, myös 
tekemällä ympäristöä koskevista ja 
sosiaalisista kriteereistä pakollisia 
julkisissa hankinnoissa; kehottaa 
komissiota myös pyrkimään saamaan 
aikaan kunnianhimoisemman 
kansainvälisiä hankintoja koskevan 
välineen, jossa säädetään 
vastavuoroisuudesta ja keskinäisistä 
normeista ja edistetään teollis- ja 
tekijänoikeuksien kunnioittamista, jotta 
voidaan kannustaa ulkomaisia 
kauppakumppaneita sitoutumaan EU:n 
kaltaiseen korkeatasoiseen suojaan;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
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22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, myös 
tekemällä ympäristöä koskevista ja 
sosiaalisista kriteereistä pakollisia 
julkisissa hankinnoissa; kehottaa 
komissiota myös pyrkimään saamaan 
aikaan kunnianhimoisemman 
kansainvälisiä hankintoja koskevan 
välineen, jossa säädetään 
vastavuoroisuudesta ja keskinäisistä 
normeista;

22. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
teollisuuden muutosvoima; kehottaa 
komissiota tutkimaan, miten julkisten 
menojen ja investointien vipuvaikutusta 
voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
myös vahvistamalla kestävyyttä koskevia 
ja sosiaalisia kriteerejä julkisissa 
hankinnoissa; kehottaa komissiota myös 
pyrkimään saamaan aikaan 
kunnianhimoisemman kansainvälisiä 
hankintoja koskevan välineen, jossa 
säädetään vastavuoroisuudesta ja 
keskinäisistä normeista; kehottaa 
keskittymään samalla välineen 
tehokkuuteen ja ennakoitavuuteen, jotta 
varmistetaan vapaa kauppa ja 
kilpailukykyiset hinnat kuluttajille 
Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 660
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, myös 
tekemällä ympäristöä koskevista ja 
sosiaalisista kriteereistä pakollisia 
julkisissa hankinnoissa; kehottaa 
komissiota myös pyrkimään saamaan 
aikaan kunnianhimoisemman 
kansainvälisiä hankintoja koskevan 

22. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, myös 
tekemällä ympäristöä koskevista ja 
sosiaalisista kriteereistä pakollisia 
julkisissa hankinnoissa;
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välineen, jossa säädetään 
vastavuoroisuudesta ja keskinäisistä 
normeista;

Or. en

Tarkistus 661
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, myös 
tekemällä ympäristöä koskevista ja 
sosiaalisista kriteereistä pakollisia 
julkisissa hankinnoissa; kehottaa 
komissiota myös pyrkimään saamaan 
aikaan kunnianhimoisemman 
kansainvälisiä hankintoja koskevan 
välineen, jossa säädetään 
vastavuoroisuudesta ja keskinäisistä 
normeista;

22. katsoo, että ympäristöystävälliset ja 
kestävät julkiset hankinnat ovat 
ratkaisevan tärkeä teollisuuden 
muutosvoima; kehottaa komissiota 
tutkimaan, miten julkisten menojen ja 
investointien vipuvaikutusta voitaisiin 
hyödyntää täysimääräisesti markkinoiden 
luomiseksi hiilineutraaleille ja 
resurssitehokkaille tuotteille ja palveluille 
sekä poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, myös tekemällä 
ympäristöä koskevista ja sosiaalisista 
kriteereistä pakollisia julkisissa 
hankinnoissa; kehottaa komissiota myös 
pyrkimään saamaan aikaan 
kunnianhimoisemman kansainvälisiä 
hankintoja koskevan välineen, jossa 
säädetään vastavuoroisuudesta ja 
keskinäisistä normeista;

Or. en

Tarkistus 662
Marek Paweł Balt

Päätöslauselmaesitys
22 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa komissiota vahvistamaan 
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edelleen Euroopan vähähiilistä tuotantoa 
energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla 
(esim. kemikaalit, teräs, sementti, muut 
kuin rautametallit) ja edistämään 
kiertotaloutta noudattamalla vuonna 2019 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukyvyn muutoksesta tehdyn EU:n 
yleissuunnitelman suosituksia, jotta 
tuetaan hiili-intensiivisemmiltä alueilta 
tulevan tuonnin korvaamista ja asetetaan 
kannustimia EU:n maailmanlaajuisten 
kauppakumppaneiden 
kunnianhimoisemmille ilmastotavoitteille;

Or. en

Tarkistus 663
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa tarvetta edistää johtavien 
markkinoiden kehittämistä ja ottaa 
käyttöön skaalautuvia kysynnän 
vetovoimaan perustuvia välineitä kestäviä 
teollisuuden materiaaleja ja tuotteita 
varten erityisesti korkeiden 
pääomavaatimusten osalta; kehottaa 
komissiota laatimaan 
kunnianhimoisempia ja tehokkaampia 
normeja, kiintiöitä ja standardeja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
kierrätystä, resurssi- ja 
energiatehokuutta, päästöttömyyttä ja 
kiertotaloutta koskevien vaatimusten 
osalta kestävien tuotteiden poliittisen 
kehyksen tukemiseksi; viittaa hankintoja 
koskevien standardien tarkistamiseen 
esimerkiksi rakennusalalla käytettävien 
perusmateriaalien osalta sekä kestävien 
tuotteiden ja materiaalien ostomääräysten 
käyttöönottoon suurten yksityisen sektorin 
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asiakkaiden osalta, kiintiöiden 
määrittämiseen ilmastoneutraaleja 
tuotteita ja materiaaleja, kuten hiiletöntä 
terästä ja vähähiilistä sementtiä, varten 
sekä tuotteiden kestävyyttä ja 
korjattavuutta koskeviin pakollisiin 
merkintöihin ja kuluttajille annettavien 
tietojen parantamiseen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. katsoo, että – jotta 
uudelleenrakennus- ja siirtymävaiheesta 
voitaisiin tehdä todella tehokas – 
julkishallinnolla on oltava rooli yrityksille 
suotuisan talousympäristön 
varmistamisessa ja yritysten hallinnollisen 
taakan keventämisessä samalla kun 
varmistetaan paras mahdollinen 
avoimuus ja työntekijöiden turvallisuus; 
katsoo, että sähköisen hallinnon välineitä, 
digitaalisia innovaatioita koskevia 
politiikkoja ja digitaalisten taitojen 
parantamista olisi edistettävä julkisella 
sektorilla ja sen työntekijöiden osalta; 
kehottaa komissiota varmistamaan alaan 
liittyvien kansallisten ja alueellisten 
parhaiden käytäntöjen vaihdon erityisesti 
taloudellisen kilpailukyvyn julkisen 
hallinnan osalta;

Or. en

Tarkistus 665
Aldo Patriciello
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Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. palauttaa mieliin covid-19-
terveyskriisin osoittaman kestävän ja 
kilpailukykyisen lääketeollisuuden 
merkityksen sen varmistamiseksi, että 
potilaille taataan kestävä lääkkeiden 
saatavuus; kehottaa komissiota tukemaan 
jäsenvaltioita nykyisten tuotantoihin 
liittyvien investointien turvaamiseksi 
Euroopassa ja pitkän aikavälin 
kestävyyden, kilpailukyvyn ja 
toimitusvarmuuden varmistamiseksi 
erityisesti laatimalla nykyisen julkisia 
hankintoja koskevan direktiivin puitteissa 
kestäviä lääkehankintoja koskevat 
tilapäiset EU:n suuntaviivat, joissa 
otetaan huomioon myös muut perusteet 
kuin alhaisin hinta, erityisesti panemalla 
täytäntöön niin sanotun 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteet;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa komissiota 
eurooppalaisen tutkimuksen ja 
innovoinnin tukemisen parantamiseksi 
tukemaan jatkossakin joustavuutta 
toimilupien myöntämisessä, mikä antaa 
innovoijille mahdollisuuden käyttää 
toimilupia teknologiansa erilaisten 
käyttötarkoitusten mukaisesti; toteaa, että 
jotta EU:sta voisi tulla 5G- ja 6G-
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verkkojen edelläkävijä, eurooppalaisten 
yritysten on saatava oikeudenmukainen 
korvaus, jotta ne voivat jatkaa tutkimus- 
ja kehitystyötään; kehottaa komissiota 
pohtimaan vaikutuksia, joita teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevalla 
toimintasuunnitelmalla voisi olla 
standardien kehittämiseen osallistuville 
eurooppalaisille toimijoille;

Or. en

Tarkistus 667
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa komissiota harkitsemaan 
mahdollista ”osta eurooppalaista” -
säädöstä eurooppalaisten valmistajien, 
erityisesti pk-yritysten tukemiseksi, koska 
ne kohtaavat kasvavaa kilpailua erityisesti 
nopeasti kehittyvien maiden taholta; 
painottaa, että ”osta eurooppalaista” -
säädös on tarpeen, koska vahvaa 
kansainvälistä julkisten hankintojen 
välinettä ei ole; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että EU:n teollisuusstrategia 
on aina keskittynyt liikaa pikemminkin 
palveluihin kuin valmistusteollisuuteen, 
joka kuitenkin kattaa edelleen valtaosan 
EU:n pk-yrityksistä;

Or. en

Tarkistus 668
Carlo Calenda

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. panee merkille standardoinnin 
merkityksen eurooppalaisille 
sisämarkkinoille ja sen osuuden 
taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöön 
liittyvän hyvinvoinnin sekä kuluttajien ja 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
lisäämisessä; korostaa, että on 
kehitettävä, arvioitava ja käytettävä 
yhdenmukaistettuja standardeja, joiden 
avulla teollisuudessa voidaan valmistaa 
tuotteita tehokkailla, turvallisilla, 
toistettavilla ja laadukkailla tavoilla;

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa, että on tärkeää määrittää 
poliittiset suuntaviivat ja kunnianhimoiset 
julkiset ohjelmat, joilla tuetaan 
teollisuutta ja lisätään erityisesti 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
avaruus- ja puolustusteollisuuteen 
tehtäviä investointeja; korostaa tähän 
liittyen, että on tärkeää, että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
osoitetaan riittävästi rahoitusta ja 
edistetään synergiaetuja Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman, EU:n 
avaruusohjelman ja Euroopan 
puolustusrahaston osalta;

Or. en

Tarkistus 670
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Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. vaatii komissiota perustamaan 
tilapäisen foorumin, johon osallistuvat 
päätöksentekijät, viranomaiset, 
lääketeollisuuden edustajat ja 
terveydenhuollon toimitusketjun 
asianomaiset sidosryhmät määrittelevät ja 
hyväksyvät yhteisen 
etenemissuunnitelman ja konkreettisia 
toimia ja käytäntöjä esimerkiksi lääkealan 
kestävyyden ja kilpailukyvyn 
varmistamiseksi Euroopassa, kun otetaan 
huomioon covid-19-kriisi ja selvä 
Euroopan laajuisen koordinoinnin ja 
vuoropuhelun tarve, jotta taataan hoidon 
saatavuus potilaille;

Or. en

Tarkistus 671
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. kehottaa ottamaan käyttöön 
ihmisoikeuksiin sekä sosiaaliseen ja 
ympäristöä koskevaan jäljitettävyyteen 
liittyvät asianmukaisen huolellisuuden 
velvoitteet koko tuotanto- ja arvoketjussa 
ja laajentamaan niiden soveltamisalan 
raaka-aineita ja metalleja pidemmälle 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden, 
OECD:n monikansallisia yrityksiä 
koskevien suuntaviivojen ja muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun EU:n direktiivin mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 672
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys
22 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 c. vaatii lykkäämään kiireellisesti 
syvän merenpohjan kaivostoimintaa, joka 
on määrä aloittaa vuonna 2021, jotta 
estetään haitallinen raaka-aineiden 
hankinta merialueilla, sillä sekundääriset 
materiaalit ovat paljon kannattavampi 
toimituslähde;

Or. en

Tarkistus 673
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 d. tukee kestävistä tuotteista yleisiä 
tekeviä politiikkatoimenpiteitä, kuten 
ekologisen suunnittelun soveltamisalan 
laajentamista lainsäädännön avulla, jotta 
tuotteista voidaan tehdä kestävämpiä, 
helpommin korjattavia, 
uudelleenkäytettäviä, myrkyttömiä ja 
kierrätettäviä, ja vahvaa vuosien 2020–
2024 ekologisen suunnittelun ja 
ekologisten merkintöjen työohjelmaa, 
joka on määrä esitellä vielä vuonna 2020, 
ja toimenpiteisiin ryhtymistä kunkin 
erityisen tuoteryhmän osalta heti, kun ne 
ovat valmiita, mukaan lukien 
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älypuhelimet ja muut uudet tietotekniset 
laitteet; panee täytäntöön digitaalisen 
tuotepassin, joka sisältää tiedot EU:n 
markkinoille tuotavien tuotteiden ja 
materiaalien sisältämistä ainesosista ja 
kemikaaleista, kiertotaloudellisista 
ominaisuuksista sekä hiili- ja 
ympäristöjalanjäljestä, ja korostaa 
tarvetta edistää paikallista kulutusta ja 
tuotantoa hylkäämisen, vähentämisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen ja 
korjaamisen periaatteiden pohjalta, tehdä 
loppu suunniteltuun vanhenemiseen 
liittyvistä yritysstrategioista, joiden nojalla 
tuotteet suunnitellaan lyhytikäisiksi ja 
korvattaviksi, ja mukauttaa kulutus 
maapallon kantokykyyn tekemällä 
kestävästä ostamisesta pakollista 
viranomaisille ja yksityisille 
organisaatioille;

Or. en

Tarkistus 674
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 e. katsoo, että kestävästi hankituilla 
uusiutuvilla materiaaleilla on tärkeä rooli 
siirtymisessä ilmastoneutraaliin 
teollisuuteen ja kokonaistalouteen, ja 
korostaa tarvetta edistää investointeja 
sellaisen kestävän ja kiertotalousmalliin 
perustuvan biotalouden kehittämiseksi, 
jossa fossiili-intensiiviset materiaalit 
korvataan uusiutuvilla ja biopohjaisilla 
materiaaleilla, jotka on hankittu 
kestävästi ja joita käytetään 
mahdollisimman pitkään, esimerkiksi 
rakennuksissa, tekstiileissä, kemiallisissa 
tuotteissa, pakkauksissa, 
laivanrakennuksessa ja 
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energiantuotannossa; korostaa, että tämä 
on tehtävä ekologisten rajojen puitteissa; 
korostaa vallitsevaa 
epäjohdonmukaisuutta biologista 
monimuotoisuutta koskevien unionin 
tavoitteiden ja unionin 
bioenergiapolitiikan välillä; kehottaa siksi 
komissiota hyväksymään tiukemmat 
kestävyyskriteerit bioenergialle, jotta 
varmistetaan, ettei sillä vahingoiteta 
biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemejä unionissa tai sen 
ulkopuolella; kehottaa tukemaan 
tutkimusta ja innovointia sellaisten 
kestävien ja kiertotalousmalliin 
perustuvien biotalouden ratkaisujen 
alalla, joissa olisi otettava huomioon myös 
tarve suojella ainutlaatuista biologista 
monimuotoisuutta ja ekosysteemejä;

Or. en

Tarkistus 675
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön vahvan keskeisen 
tulosindikaattorijärjestelmän unionin 
asetusten ja välineiden ennakkovaikutusten 
analysoimiseksi ja edistymisen ja tulosten 
seuraamiseksi;

23. kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön vahvan hallintokehyksen ja 
myös teollisuusfoorumin tukemaan 
komissiota teollisuusstrategian, 
kilpailukykyneuvoston ja Euroopan 
parlamentin vakituisen edistymiskohdan 
sekä teollisuuden ja jäsenvaltioiden 
välisten teollisten liittoumien 
menestyksekästä täytäntöönpanoa varten; 
kehottaa komissiota täydentämään tätä 
hallintokehystä hyväksymällä vahvan 
keskeisen tulosindikaattorijärjestelmän 
unionin asetusten ja välineiden sekä 
mahdollisten investointien 
ennakkovaikutusten analysoimiseksi ja 
edistymisen ja tulosten seuraamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön vahvan keskeisen 
tulosindikaattorijärjestelmän unionin 
asetusten ja välineiden ennakkovaikutusten 
analysoimiseksi ja edistymisen ja tulosten 
seuraamiseksi;

23. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön vahvan keskeisen 
tulosindikaattorijärjestelmän unionin 
asetusten ja välineiden ennakkovaikutusten 
analysoimiseksi ja edistymisen ja tulosten 
seuraamiseksi ottamalla huomioon pk-
yrityksiä koskevan ulottuvuuden; kehottaa 
komissiota raportoimaan edistymisestä 
säännöllisesti kilpailukykyneuvostolle ja 
Euroopan parlamentille;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön vahvan keskeisen 
tulosindikaattorijärjestelmän unionin 
asetusten ja välineiden ennakkovaikutusten 
analysoimiseksi ja edistymisen ja tulosten 
seuraamiseksi;

23. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön vahvan keskeisen 
tulosindikaattorijärjestelmän unionin 
asetusten ja välineiden ennakkovaikutusten 
analysoimiseksi ja edistymisen ja tulosten 
seuraamiseksi; korostaa tarvetta kehittää, 
arvioida ja käyttää yhdenmukaistettuja 
standardeja Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn vahvistamiseksi, 
kustannusten vähentämiseksi, 
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turvallisuuden parantamiseksi ja 
tuottavuuden lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistus 678
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön vahvan keskeisen 
tulosindikaattorijärjestelmän unionin 
asetusten ja välineiden ennakkovaikutusten 
analysoimiseksi ja edistymisen ja tulosten 
seuraamiseksi;

23. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön vahvan keskeisen 
tulosindikaattorijärjestelmän unionin 
asetusten ja välineiden ennakkovaikutusten 
analysoimiseksi ja edistymisen ja tulosten 
seuraamiseksi; pyytää komissiota 
laatimaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle vuosikertomuksen 
nettopäästöttömään ja kilpailukykyiseen 
teollisuuteen siirtymisessä saavutetusta 
edistyksestä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön vahvan keskeisen 
tulosindikaattorijärjestelmän unionin 
asetusten ja välineiden ennakkovaikutusten 
analysoimiseksi ja edistymisen ja tulosten 
seuraamiseksi;

23. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön vahvan keskeisen 
tulosindikaattorijärjestelmän unionin 
asetusten ja välineiden ennakkovaikutusten 
analysoimiseksi ja edistymisen ja tulosten 
seuraamiseksi; korostaa, että keskeisen 
tulosindikaattorijärjestelmän olisi 
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perustuttava erityisiin, mitattavissa ja 
saavutettavissa oleviin, asiaankuuluviin ja 
aikasidonnaisiin tavoitteisiin;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön vahvan keskeisen 
tulosindikaattorijärjestelmän unionin 
asetusten ja välineiden ennakkovaikutusten 
analysoimiseksi ja edistymisen ja tulosten 
seuraamiseksi;

23. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön vahvan keskeisen 
tulosindikaattorijärjestelmän unionin 
asetusten ja välineiden ennakkovaikutusten 
analysoimiseksi tosiasiallisen näytön 
pohjalta ja edistymisen ja tulosten 
seuraamiseksi;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön vahvan keskeisen 
tulosindikaattorijärjestelmän unionin 
asetusten ja välineiden ennakkovaikutusten 
analysoimiseksi ja edistymisen ja tulosten 
seuraamiseksi;

23. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön vahvan keskeisen 
tulosindikaattorijärjestelmän unionin 
asetusten ja välineiden sekä mahdollisten 
investointien ennakkovaikutusten 
analysoimiseksi ja edistymisen ja tulosten 
seuraamiseksi;

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

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. uskoo, että EU:n lainsäädännön ja 
toimenpiteiden arvioinnissa olisi 
keskityttävä vahvemmin jäsenvaltioissa 
toteutetun täytäntöönpanon arviointiin ja 
määriteltävä, onko EU:n lainsäädäntö 
pantu täytäntöön tai onko sitä tulkittu 
siten, että se luo tarpeettomia ja 
odottamattomia sääntelyllisiä esteitä niin 
pk-yrityksille kuin suuremmillekin 
yrityksille;

Or. en

Tarkistus 683
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa komissiota laatimaan 
kansallisille tilastoviranomaisille 
tarkoitetut suuntaviivat, jotta voidaan 
kerätä asiaankuuluvia tietoja 
teollisuudesta ja erityisesti valmistuksesta 
Euroopassa, ja mitata arvoketjujen 
integroimista, työllisyyden kehitystä ja 
alueellista kehitystä;

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

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. odottaa teollisuusstrategian 
sisältävän ehdotuksia ”yksi sisään, yksi 
ulos” -säännön soveltamisesta siten, että 
kaikkien uuden lainsäädännön 
aiheuttamien ylimääräisten sääntöjen 
noudattamiseen liittyvien kustannusten 
osalta vähennetään vastaava määrä 
samalla alalla sääntöjen noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia; korostaa 
tarvetta mennä vielä pidemmälle ja 
keventää sääntelytaakkaa 
mahdollisuuksien mukaan ja pyytää 
konkreettisia sitoumuksia ja tavoitteita 
tarpeettoman sääntelytaakan 
keventämiseksi 30 prosentilla 
eurooppalaisella ja kansallisella tasolla; 
katsoo, että EU:n on vahvistettava 
periaatteitaan siitä, että ”olisi oltava 
suurissa asioissa suuri ja pienissä asioissa 
pieni”, jotta varmistetaan paremmin 
suhteellisuusperiaatteen toteutuminen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
23 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 c. korostaa eurooppalaisen 
teollisuuden palveluistumisen ja 
digitalisoitumisen lisääntymistä ja sitä, 
että EU:n teollisuuden alat ovat 
suhteellisen palveluistuneita 
kansainvälisesti vertailtuna; korostaa 
tarvetta poistaa edelleen esteitä palvelujen 
panoksilta, kuten luonnollisten 
henkilöiden liikkuvuudelta ja tietojen 
vapaalta liikkuvuudelta, sekä 
sisämarkkinoilla että kolmansiin maihin 
nähden;

Or. en

Tarkistus 686
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota tarkistamaan 
perusteellisesti muuttuneen 
kansainvälisen taloustilanteen vuoksi 
kilpailusääntöjään ja varmistamaan 
edelleen, että EU:n 
kilpailulainsäädännön täytäntöönpano on 
tehokasta unionin maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ja 
pyrkimään tasapainoon ”eurooppalaisille 
menestyjille” annettavan tuen ja 
toimitusketjun epäoikeudenmukaiselta 
kilpailulta suojelemisen välillä, jotta 
voidaan kompensoida globaalien 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
puutetta, kun otetaan huomioon talouden 
suurempi keskittymisaste, marginaalit ja 
nähtävissä oleva eriarvoisuus;

Poistetaan.

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

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota tarkistamaan 
perusteellisesti muuttuneen kansainvälisen 
taloustilanteen vuoksi kilpailusääntöjään ja 
varmistamaan edelleen, että EU:n 
kilpailulainsäädännön täytäntöönpano on 
tehokasta unionin maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ja 
pyrkimään tasapainoon ”eurooppalaisille 
menestyjille” annettavan tuen ja 
toimitusketjun epäoikeudenmukaiselta 
kilpailulta suojelemisen välillä, jotta 
voidaan kompensoida globaalien 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
puutetta, kun otetaan huomioon talouden 
suurempi keskittymisaste, marginaalit ja 
nähtävissä oleva eriarvoisuus;

24. kehottaa komissiota tarkistamaan 
perusteellisesti muuttuneen kansainvälisen 
taloustilanteen vuoksi kilpailusääntöjään ja 
varmistamaan edelleen, että EU:n 
kilpailulainsäädännön täytäntöönpano on 
tehokasta täysin toimivien 
sisämarkkinoiden säilyttämiseksi, mikä 
tekee EU:n yrityksistä 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiä, ja 
pyrkimään tasapainoon toimivien 
sisämarkkinoiden ja teollisuutemme 
epäoikeudenmukaiselta 
maailmanlaajuiselta kilpailulta 
suojelemisen välillä; korostaa, että EU:n 
on mukautettava kilpailusääntöjään ja 
että Euroopan on erityisesti otettava 
käyttöön hallitsevan lähestymistavan 
käsite esimerkiksi kuluttajien 
yksityisyyden, henkilötietojen suojan, 
kuluttajien valinnanvaran, 
markkinarakenteen, siirtymisestä 
aiheutuvien kustannusten ja 
lukkiutumisvaikutusten huomioimiseksi; 
korostaa, että Euroopan teollisuuden 
vahvuus ja kilpailukyky riippuu 
innovatiivisten pienten ja keskisuurten 
yritysten ja tavarantoimittajien tiheästä ja 
monipuolisesta verkostosta; kehottaa 
komissiota asettamaan etusijalle pk-
yritysten ja startup-yritysten tukemisen ja 
tehostamaan niiden innovointivalmiuksia 
mutta myös varmistamaan, että ne voivat 
saada tukea strategisten investointien 
välineestä;
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Or. en

Tarkistus 688
Clara Ponsatí Obiols

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota tarkistamaan 
perusteellisesti muuttuneen kansainvälisen 
taloustilanteen vuoksi kilpailusääntöjään ja 
varmistamaan edelleen, että EU:n 
kilpailulainsäädännön täytäntöönpano on 
tehokasta unionin maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ja 
pyrkimään tasapainoon ”eurooppalaisille 
menestyjille” annettavan tuen ja 
toimitusketjun epäoikeudenmukaiselta 
kilpailulta suojelemisen välillä, jotta 
voidaan kompensoida globaalien 
tasapuolisten toimintaedellytysten puutetta, 
kun otetaan huomioon talouden suurempi 
keskittymisaste, marginaalit ja nähtävissä 
oleva eriarvoisuus;

24. kehottaa komissiota tarkistamaan 
perusteellisesti muuttuneen kansainvälisen 
taloustilanteen vuoksi kilpailusääntöjään ja 
varmistamaan edelleen, että EU:n 
kilpailulainsäädännön täytäntöönpano on 
tehokasta unionin maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ja 
pyrkimään tasapainoon ”eurooppalaisille 
menestyjille” annettavan tuen ja 
toimitusketjun epäoikeudenmukaiselta 
kilpailulta suojelemisen välillä, jotta 
voidaan kompensoida globaalien 
tasapuolisten toimintaedellytysten puutetta, 
kun otetaan huomioon talouden suurempi 
keskittymisaste, marginaalit ja nähtävissä 
oleva eriarvoisuus, samalla kun 
varmistetaan, että ”eurooppalaiset 
menestyjät” eivät heikennä vapaata 
kilpailua EU:n sisämarkkinoilla;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota tarkistamaan 
perusteellisesti muuttuneen kansainvälisen 
taloustilanteen vuoksi kilpailusääntöjään 
ja varmistamaan edelleen, että EU:n 

24. kehottaa komissiota sopeuttamaan 
perusteellisesti muuttuneen kansainvälisen 
taloustilanteen vuoksi kilpailusääntöjä, 
jotta voidaan taata jäsenvaltioiden ja 
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kilpailulainsäädännön täytäntöönpano on 
tehokasta unionin maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ja 
pyrkimään tasapainoon ”eurooppalaisille 
menestyjille” annettavan tuen ja 
toimitusketjun epäoikeudenmukaiselta 
kilpailulta suojelemisen välillä, jotta 
voidaan kompensoida globaalien 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
puutetta, kun otetaan huomioon talouden 
suurempi keskittymisaste, marginaalit ja 
nähtävissä oleva eriarvoisuus;

EU:n autonomia ja riippumattomuus, 
tukea ”eurooppalaisiin menestyjiin” 
kuuluvia yrityksiä, suojella 
toimitusketjuja epäoikeudenmukaiselta 
kilpailulta ja viime kädessä vahvistaa 
teollisuuden läsnäoloa alueilla;

Or. en

Tarkistus 690
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota tarkistamaan 
perusteellisesti muuttuneen kansainvälisen 
taloustilanteen vuoksi kilpailusääntöjään ja 
varmistamaan edelleen, että EU:n 
kilpailulainsäädännön täytäntöönpano on 
tehokasta unionin maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ja 
pyrkimään tasapainoon ”eurooppalaisille 
menestyjille” annettavan tuen ja 
toimitusketjun epäoikeudenmukaiselta 
kilpailulta suojelemisen välillä, jotta 
voidaan kompensoida globaalien 
tasapuolisten toimintaedellytysten puutetta, 
kun otetaan huomioon talouden suurempi 
keskittymisaste, marginaalit ja nähtävissä 
oleva eriarvoisuus;

24. kehottaa komissiota tarkistamaan 
perusteellisesti muuttuneen kansainvälisen 
taloustilanteen vuoksi kilpailusääntöjään ja 
varmistamaan edelleen, että unionin 
kilpailulainsäädännön täytäntöönpano on 
tehokasta unionin maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ja 
takaamaan pk-yritysten ja suurempien ja 
resursseiltaan vauraampien toimijoiden 
väliset tasapuoliset toimintaedellytykset 
sekä suojelemaan toimitusketjua 
epäoikeudenmukaiselta kilpailulta, jotta 
voidaan kompensoida globaalien 
tasapuolisten toimintaedellytysten puutetta, 
kun otetaan huomioon talouden suurempi 
keskittymisaste, marginaalit ja nähtävissä 
oleva eriarvoisuus;

Or. en

Tarkistus 691
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Dominique Riquet, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota tarkistamaan 
perusteellisesti muuttuneen kansainvälisen 
taloustilanteen vuoksi kilpailusääntöjään ja 
varmistamaan edelleen, että EU:n 
kilpailulainsäädännön täytäntöönpano on 
tehokasta unionin maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ja 
pyrkimään tasapainoon ”eurooppalaisille 
menestyjille” annettavan tuen ja 
toimitusketjun epäoikeudenmukaiselta 
kilpailulta suojelemisen välillä, jotta 
voidaan kompensoida globaalien 
tasapuolisten toimintaedellytysten puutetta, 
kun otetaan huomioon talouden suurempi 
keskittymisaste, marginaalit ja nähtävissä 
oleva eriarvoisuus;

24. kehottaa komissiota tarkistamaan 
perusteellisesti muuttuneen kansainvälisen 
taloustilanteen vuoksi kilpailusääntöjään ja 
keskittymiä koskevia sääntöjään sekä 
varmistamaan edelleen, että EU:n 
kilpailulainsäädännön täytäntöönpano on 
tehokasta unionin maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ja 
pyrkimään tasapainoon ”eurooppalaisille 
menestyjille” annettavan tuen ja 
toimitusketjun epäoikeudenmukaiselta 
kilpailulta suojelemisen välillä, jotta 
voidaan kompensoida globaalien 
tasapuolisten toimintaedellytysten puutetta, 
kun otetaan huomioon talouden suurempi 
keskittymisaste, marginaalit ja nähtävissä 
oleva eriarvoisuus;

Or. fr

Tarkistus 692
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. panee merkille, että vahva teollis- 
ja tekijänoikeuskehys on ratkaiseva 
Euroopan kilpailukykyä tukeva tekijä, 
jonka avulla torjutaan teollista vakailua 
ja väärennöksiä, ja pyytää siksi 
komissiota säilyttämään tämän kehyksen 
ja vahvistamaan sitä; korostaa, että on 
varmistettava biotieteiden alan teollis- ja 
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tekijänoikeuksia koskevien kannustinten 
sama taso Yhdysvaltojen ja Kiinan 
kanssa, jotta Eurooppa voi säilyttää 
asemansa houkuttelevana sijaintina 
tutkimus- ja kehitystyöhön tehtäville 
investoinneille ja teollisuuden 
kehittämiselle; kehottaa komissiota 
ylläpitämään ja kehittämään Euroopan 
maailmanluokan teollis- ja 
tekijänoikeusjärjestelmää edistämällä 
vahvaa teollis- ja tekijänoikeussuojaa, -
kannustimia ja -palkintomekanismeja, 
jotta tutkimus- ja kehitystyö houkuttelisi 
investointeja potilaita hyödyttävien 
tulevien innovaatioiden kehittämistä 
varten;

Or. en

Tarkistus 693
Nicola Danti, Katalin Cseh, Nicola Beer

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. katsoo, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien tehokas täytäntöönpano 
on välttämätöntä yritysten 
immateriaaliomaisuuden suojelemiseksi, 
innovoinnin ja luovuuden edistämiseksi, 
kilpailukyvyn parantamiseksi sekä 
väärennösten ja piratismin torjumiseksi; 
suhtautuu myönteisesti ilmoitukseen 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevasta 
toimintasuunnitelmasta; kehottaa 
komissiota jatkamaan keskustelua 
maantieteellisten merkintöjen suojan 
laajentamisesta EU:n tasolla muihin kuin 
maataloustuotteisiin, jotta voidaan 
suojella tietotaitoa, tukea kestävää 
tuotantoa ja työpaikkoja ja lisätä EU:n 
laadukkaan tuotannon houkuttelevuutta 
ja mainetta maailmanlaajuisesti;

Or. en
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Tarkistus 694
Salvatore De Meo

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa komissiota perustamaan 
tilapäisen ”Euroopan 
uudelleenrakentamisen 
teollisuusviraston”, jolla on valmiudet 
pelastaa ja hallinnoida eurooppalaisia 
yrityksiä, jotka ovat strategisesti tärkeitä 
toimialan, kokonaistuotannon, 
työllisyystason tai tuotantojärjestelmälle 
mahdollisesti aiheutuvien seurausten 
kannalta, jotta käytössä olisi yksi ja 
tehokas eurooppalainen 
teollisuuspolitiikan väline, jolla voidaan 
puskuroida kansallisten tukijärjestelyjen 
välisiä eroja pysyviltä sisämarkkinoille 
aiheutuvilta häiriöiltä välttymiseksi;

Or. en

Tarkistus 695
Miapetra Kumpula-Natri

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa komissiota vahvistamaan 
edelleen Euroopan vähähiilistä tuotantoa 
energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla 
(esim. kemikaalit, teräs, muut kuin 
rautametallit, sementti, muut kuin 
rautametallit) ja edistämään kiertotaloutta 
noudattamalla vuonna 2019 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukyvyn muutoksesta tehdyn EU:n 
yleissuunnitelman suosituksia, jotta 
tuetaan hiili-intensiivisemmiltä alueilta 
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tulevan tuonnin korvaamista ja asetetaan 
kannustimia EU:n maailmanlaajuisten 
kauppakumppaneiden 
kunnianhimoisemmille 
ilmastotavoitteille; 

Or. en

Tarkistus 696
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
teollisuusstrategian vahvan hallinnoinnin 
keskittymällä määriteltyihin teollisiin 
ekosysteemeihin, minkä yhteydessä olisi 
osallistettava 14 teollisen ekosysteemin 
asianomaisia sidosryhmiä ja edustajia 
sekä jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten 
edustajia;

Or. en

Tarkistus 697
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. panee merkille, että vahva teollis- 
ja tekijänoikeuskehys on ratkaiseva 
Euroopan kilpailukykyä tukeva tekijä, ja 
pyytää siksi komissiota säilyttämään 
tämän kehyksen ja vahvistamaan sitä;

Or. en
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Tarkistus 698
Pietro Fiocchi

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. painottaa, että Euroopan 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi komission 
tulevassa lääkestrategiassa ehdotetuissa 
toimenpiteissä olisi keskityttävä 
varmistamaan, että Eurooppa säilyttää 
asemansa innovoijana ja maailman 
johtavana toimijana, kuten komission 
puheenjohtaja Ursula von der Leyen 
hahmotteli komission jäsenelle Stella 
Kyriakadesille osoittamassaan 
toimeksiantokirjeessä, ja panee merkille, 
että kaikkien lääkkeiden ja aktiivisten 
ainesosien EU:hun palauttamiseen 
tähtäävien EU:n politiikkojen 
lähtökohtana on tutkimukseen perustuvan 
elinvoimaisen lääketeollisuuden 
ylläpitäminen EU:n alueella;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. kehottaa komissiota perustamaan 
tilapäisen ”Euroopan 
uudelleenrakentamisen 
teollisuusviraston”, jolla on valmiudet 
pelastaa ja hallinnoida eurooppalaisia 
yrityksiä, jotka ovat strategisesti tärkeitä 
toimialan, kokonaistuotannon, 
työllisyystason tai tuotantojärjestelmälle 
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mahdollisesti aiheutuvien seurausten 
kannalta, jotta käytössä olisi yksi ja 
tehokas eurooppalainen 
teollisuuspolitiikan väline, jolla voidaan 
puskuroida kansallisten tukijärjestelyjen 
välisiä eroja pysyviltä sisämarkkinoille 
aiheutuvilta häiriöiltä välttymiseksi;

Or. en

Tarkistus 700
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Päätöslauselmaesitys
24 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 c. katsoo, että kattavalla 
lähestymistavalla teollisuusstrategiaan ja 
myös kaikkiin EU:n politiikkoihin voi olla 
tärkeä rooli taloudellisessa ja 
”teollisessa” diplomatiassa; kannustaa 
komissiota hyödyntämään aktiivisesti 
EU:n kauppakamariverkostoa 
kolmansissa maissa uusien 
liiketoimintakumppanuuksien luomiseksi 
ja sisällyttämään teollisuuden osaksi 
kolmansissa maissa toimivien 
edustustojen toimintaa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
24 d kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 d. kehottaa komissiota panemaan 
Euroopan yhtenäispatentin 
mahdollisimman pian täytäntöön, kuten 
yhdenmukaistetusta patenttioikeudesta 
19. helmikuuta 2013 tehdyssä 
sopimuksessa on sovittu;

Or. en

Tarkistus 702
Tom Berendsen
PPE-ryhmän puolesta
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

Päätöslauselmaesitys
24 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 e. kehottaa EU:ta arvioimaan 
uudelleen kauppapolitiikkansa sen 
varmistamiseksi, että eurooppalaisten 
teollisuusyritysten ei tarvitse enää kärsiä 
epätasapainoisesta kilpailusta sellaisten 
EU:n ulkopuolisista maista tulevien 
yritysten kanssa, jotka eivät noudata 
tuotannossaan samaa vaatimustasoa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
24 f kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 f. kehottaa korottamaan komission 
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla 
annettavasta ilmoituksesta vapautetun de 
minimis -tuen ylärajaa ja valtiontuen 
ylärajaa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
24 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 g. kehottaa komissiota kieltämään 
kaiken EU:n rahoituksen sellaisille 
Euroopan ulkopuolisille tai kolmansista 
maista tuleville yrityksille, jotka eivät 
kunnioita käytännössä julkisiin 
hankintoihin pääsyyn liittyvää 
vastavuoroisuutta;

Or. en


