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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
alle programma’s van de Unie;

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; beklemtoont 
dat uitgaven voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aanzienlijk moeten worden 
verhoogd als sleutel tot het waarmaken 
van de dubbele transitie, het verbeteren 
van strategisch leiderschap en autonomie 
en het versterken van het 
concurrentievermogen op de lange 
termijn; verzoekt de lidstaten om hun 
toezegging om 3 % van het bbp aan 
onderzoek en ontwikkeling te besteden, na 
te komen; is van mening dat de 
financiering van Horizon Europa, de 
programma’s van Digitaal Europa en de 
Connecting Europe Facility (digitaal en 
energie) moet worden verhoogd om de 
ambitieuze doelstellingen te halen; erkent 
de doeltreffende steun van de Europese 
Innovatieraad en het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie (EIT) en 
vraagt dat hun opdrachten worden 
versterkt; verzoekt om een publiek-private 
samenwerking om de overdracht van 
kennis en technologie van 
onderzoekscentra en universiteiten naar 
het industriële proces te bevorderen, door 
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gebruik te maken van het programma van 
de industriële ecosystemen; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa en Digitaal 
Europa, en synergieën te bevorderen 
tussen regionale, nationale, Europese en 
private financiële bronnen door synergieën 
te benutten tussen alle programma’s van de 
Unie; verzoekt de Commissie om van het 
hele gamma van gedecarboniseerde en 
hernieuwbare industriële processen een 
prioriteit te maken; onderkent dat het 
beschermen van intellectuele eigendom 
belangrijk is om een impuls te geven aan 
investeringen in O&O, zodat de 
EU-industrie onverminderd kan 
deelnemen aan de ontwikkeling van 
sleuteltechnologie in 5G en 6G, wat 
noodzakelijk is voor het bereiken van de 
connectiviteitsdoelstellingen van de EU 
voor 2025;

Or. en

Amendement 595
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de 
creatie van nieuwe markten; betreurt in 
verband hiermee het feit dat de Unie 
minder in O&O investeert als percentage 
van het bbp dan haar mondiale 
concurrenten en dat zij te kampen heeft 
met een ernstig gebrek aan innovatieve 
capaciteit in kleine en middelgrote 
ondernemingen als gevolg van een tekort 

20. is van mening dat de industriële 
transformatie nieuwe kennis en innovatie 
vereist om deze te integreren in bestaande 
markten en nieuwe markten te creëren; 
betreurt in verband hiermee het feit dat de 
Unie minder in O&O investeert als 
percentage van het bbp dan haar mondiale 
concurrenten en dat zij te kampen heeft 
met een ernstig gebrek aan innovatieve 
capaciteit in kleine en middelgrote 
ondernemingen als gevolg van een gebrek 
aan risicokapitaal; verzoekt de Commissie 
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aan risicokapitaal; verzoekt de Commissie 
de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
alle programma’s van de Unie;

de begroting aanzienlijk te verhogen en te 
verzekeren dat de 
financieringsinstrumenten die de 
transformatie van de industrie van de Unie 
ondersteunen klimaatbestendig zijn; 
herhaalt zijn verzoek om te voorzien in 
een begroting van ten minste 120 miljard 
EUR voor Horizon Europa, en om 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen, en daarbij synergieën te benutten 
tussen alle programma’s van de Unie; 
schaart zich achter de oprichting van 
Europese partnerschappen in het kader 
van Horizon Europa om investeringen uit 
de particuliere sector te mobiliseren en 
om het herstel en de digitale en 
milieutransitie te ondersteunen, maar 
vraagt dat de Commissie ervoor zorgt dat 
deze partnerschappen gedurende de 
volledige uitvoering ervan transparant en 
inclusief zijn, met name op het gebied van 
hun strategische onderzoeksagenda en 
jaarlijkse werkprogramma’s, dat 
belangenconflicten en overnames door de 
bedrijfswereld worden uitgesloten en dat 
deze partnerschappen echte 
maatschappelijke meerwaarde bieden; 
vraagt dat een aanzienlijk deel van de 
financiering die in het kader van Horizon 
Europa beschikbaar is voor kleine en 
middelgrote ondernemingen wordt ingezet 
via de Europese Innovatieraad, maar ook 
via de samenwerkingsonderdelen van het 
programma;

Or. en

Amendement 596
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
alle programma’s van de Unie;

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; herinnert eraan dat 
innovatie voor strategische industriële 
ecosystemen de motor is van 
concurrentievermogen en dat dit moet 
worden weerspiegeld in een versterkte 
ondersteuning van innovatie en 
ondernemerschap in elke fase van de 
innovatiecyclus, waarbij er specifiek 
aandacht moet worden besteed aan de 
beginfase en de aanvaarding door de 
markt, wanneer de beschikbaarheid van 
kapitaal essentieel is voor een succesvolle 
uitrol; betreurt in verband hiermee het feit 
dat de Unie minder in O&O investeert als 
percentage van het bbp dan haar mondiale 
concurrenten en dat zij te kampen heeft 
met een ernstig gebrek aan innovatieve 
capaciteit in kleine en middelgrote 
ondernemingen als gevolg van een tekort 
aan risicokapitaal en de bestaande 
bureaucratische procedures; verzoekt de 
Commissie de stimulansen te verbeteren 
en de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa en Digitaal 
Europa, en synergieën te bevorderen tussen 
regionale, nationale, Europese en private 
financiële bronnen door synergieën te 
benutten tussen alle programma’s van de 
Unie; beklemtoont dat het cohesiebeleid 
meer gericht moet worden op onderzoek 
en innovatie;

Or. en

Amendement 597
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
alle programma’s van de Unie;

20. is van mening dat de industriële 
transformatie aanzienlijke inspanningen 
op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling vereist, alsook de integratie 
van nieuwe kennis en innovatie in 
bestaande markten en het gebruik ervan bij 
de creatie van nieuwe markten; betreurt in 
verband hiermee het feit dat de Unie 
minder in O&O investeert als percentage 
van het bbp dan haar mondiale 
concurrenten en dat zij te kampen heeft 
met een ernstig gebrek aan innovatieve 
capaciteit in kleine en middelgrote 
ondernemingen als gevolg van een tekort 
aan risicokapitaal; verzoekt de Commissie 
de begroting te verhogen van programma’s 
die de transformatie van de industrie van 
de Unie ondersteunen, en om in het 
bijzonder de begroting van Horizon 
Europa te verhogen tot 120 miljard EUR, 
en synergieën te bevorderen tussen 
regionale, nationale, Europese en private 
financiële bronnen door synergieën te 
benutten tussen alle programma’s van de 
Unie; moedigt de Commissie voorts aan 
om binnen het programma Horizon 
Europa een missie op te zetten met als 
doel de decarbonisatie van de industrie en 
om ervoor te zorgen dat, ondanks de 
economische neergang ten gevolge van de 
COVID-19-crisis, het innovatiefonds 
wordt uitgerust met de noodzakelijke 
financiering om de industrie te helpen 
innoveren in emissiearme technologieën 
en producten;

Or. en

Amendement 598
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
alle programma’s van de Unie;

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
alle programma’s van de Unie; onderkent 
dat het beschermen van intellectuele 
eigendom belangrijk is om een impuls te 
geven aan investeringen in O&O, zodat de 
EU-industrie onverminderd kan 
deelnemen aan de ontwikkeling van 
sleuteltechnologie in 5G en 6G, wat 
noodzakelijk is voor het bereiken van de 
connectiviteitsdoelstellingen van de EU 
voor 2025;

Or. en

Amendement 599
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
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markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
alle programma’s van de Unie;

markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
en voorwaarden op het gebied van 
milieuduurzaamheid vast te stellen voor 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, om een 
prioriteit te maken van O&O in 
baanbrekende projecten of technologieën 
die de motor kunnen zijn van ingrijpende 
verandering overeenkomstig de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal; verzoekt de Commissie voorts om 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
alle programma’s van de Unie;

Or. en

Amendement 600
Carlo Calenda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
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een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
alle programma’s van de Unie;

een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa en InvestEU, 
met behulp van geschikte 
financieringsinstrumenten voor de 
marktontwikkeling van baanbrekende 
technologieën, ondersteund door de 
oprichting van de Europese 
Innovatieraad, en synergieën te 
bevorderen tussen regionale, nationale, 
Europese en private financiële bronnen 
door synergieën te benutten tussen alle 
programma’s van de Unie;

Or. en

Amendement 601
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
alle programma’s van de Unie;

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, om 
geschikte financieringsinstrumenten te 
creëren voor de marktontwikkeling van 
baanbrekende technologieën, ondersteund 
door de oprichting van de Europese 
Innovatieraad, en synergieën te 
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bevorderen tussen regionale, nationale, 
Europese en private financiële bronnen 
door synergieën te benutten tussen alle 
programma’s van de Unie;

Or. en

Amendement 602
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de 
creatie van nieuwe markten; betreurt in 
verband hiermee het feit dat de Unie 
minder in O&O investeert als percentage 
van het bbp dan haar mondiale 
concurrenten en dat zij te kampen heeft 
met een ernstig gebrek aan innovatieve 
capaciteit in kleine en middelgrote 
ondernemingen als gevolg van een tekort 
aan risicokapitaal; verzoekt de Commissie 
de begroting te verhogen van programma’s 
die de transformatie van de industrie van 
de Unie ondersteunen, met inbegrip van 
Horizon Europa, en synergieën te 
bevorderen tussen regionale, nationale, 
Europese en private financiële bronnen 
door synergieën te benutten tussen alle 
programma’s van de Unie;

20. is van mening dat de industriële 
transformatie nieuwe kennis en innovatie 
vereist om deze te integreren in bestaande 
markten en nieuwe markten te creëren; 
betreurt in verband hiermee het feit dat de 
Unie minder in O&O investeert als 
percentage van het bbp dan haar mondiale 
concurrenten en dat zij te kampen heeft 
met een ernstig gebrek aan innovatieve 
capaciteit in kleine en middelgrote 
ondernemingen als gevolg van een gebrek 
aan risicokapitaal; verzoekt de Commissie 
de begroting te verhogen van programma’s 
die de transformatie van de industrie van 
de Unie ondersteunen, met inbegrip van 
Horizon Europa, geschikte 
financieringsinstrumenten te creëren voor 
de marktontwikkeling van baanbrekende 
technologieën, ondersteund door de 
oprichting van de Europese 
Innovatieraad, en synergieën te 
bevorderen tussen regionale, nationale, 
Europese en private financiële bronnen, en 
daarbij synergieën te benutten tussen alle 
programma’s van de Unie;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
alle programma’s van de Unie;

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal en de nodige 
vaardigheden; verzoekt de Commissie de 
algemene verspreiding van het 
innovatiebeleid te verbeteren door de 
begroting te verhogen van programma’s 
die de transformatie van de industrie van 
de Unie ondersteunen, met inbegrip van 
Horizon Europa, en synergieën te 
bevorderen tussen regionale, nationale, 
Europese en private financiële bronnen 
door synergieën te benutten tussen alle 
programma’s van de Unie;

Or. en

Amendement 604
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de 

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie; betreurt in 
verband hiermee het feit dat de Unie 
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creatie van nieuwe markten; betreurt in 
verband hiermee het feit dat de Unie 
minder in O&O investeert als percentage 
van het bbp dan haar mondiale 
concurrenten en dat zij te kampen heeft 
met een ernstig gebrek aan innovatieve 
capaciteit in kleine en middelgrote 
ondernemingen als gevolg van een tekort 
aan risicokapitaal; verzoekt de Commissie 
de begroting te verhogen van programma’s 
die de transformatie van de industrie van 
de Unie ondersteunen, met inbegrip van 
Horizon Europa, en synergieën te 
bevorderen tussen regionale, nationale, 
Europese en private financiële bronnen 
door synergieën te benutten tussen alle 
programma’s van de Unie;

minder in O&O investeert als percentage 
van het bbp dan andere actoren en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale en Europese financiële bronnen 
door synergieën te benutten tussen alle 
programma’s van de Unie;

Or. en

Amendement 605
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
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alle programma’s van de Unie; alle programma’s van de Unie; 
beklemtoont dat het cohesiebeleid meer 
gericht moet worden op onderzoek en 
innovatie;

Or. en

Amendement 606
Pietro Fiocchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
alle programma’s van de Unie;

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de stimulansen te verbeteren 
en de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
alle programma’s van de Unie;

Or. en

Amendement 607
Grzegorz Tobiszowski
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in kleine en 
middelgrote ondernemingen als gevolg van 
een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de 
Commissie de begroting te verhogen van 
programma’s die de transformatie van de 
industrie van de Unie ondersteunen, met 
inbegrip van Horizon Europa, en 
synergieën te bevorderen tussen regionale, 
nationale, Europese en private financiële 
bronnen door synergieën te benutten tussen 
alle programma’s van de Unie;

20. is van mening dat de industriële 
transformatie de integratie vereist van 
nieuwe kennis en innovatie in bestaande 
markten en het gebruik ervan bij de creatie 
van nieuwe markten; betreurt in verband 
hiermee het feit dat de Unie minder in 
O&O investeert als percentage van het bbp 
dan haar mondiale concurrenten en dat zij 
te kampen heeft met een ernstig gebrek aan 
innovatieve capaciteit in ondernemingen 
als gevolg van een tekort aan 
risicokapitaal; verzoekt de Commissie de 
begroting te verhogen van programma’s 
die de transformatie van de industrie van 
de Unie ondersteunen, met inbegrip van 
Horizon Europa, en synergieën te 
bevorderen tussen regionale, nationale, 
Europese en private financiële bronnen 
door synergieën te benutten tussen alle 
programma’s van de Unie;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. merkt op dat concurrerende 
industrieën sterk afhankelijk zijn van het 
aanwerven en behouden van 
gekwalificeerde arbeidskrachten; merkt 
voorts op dat alleen al in de komende vijf 
jaar 120 miljoen Europeanen zich zullen 
moeten bij- of omscholen1 bis; maakt zich 
echter grote zorgen over het feit dat de 
Europese onderwijs- en opleidingsstelsels 
dit mogelijk niet zullen kunnen 
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bijhouden; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten dan ook door te gaan met de 
totstandbrenging van de Europese 
onderwijsruimte, die wordt ontworpen om 
een gelijk speelveld te creëren en de 
normen op het gebied van onderwijs in 
heel Europa te verhogen, en meer te 
investeren in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren;
_________________
1 bis COM(2020) 102 final.

Or. en

Amendement 609
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. meent in dit verband eveneens dat 
een beter voorbereide en veerkrachtigere 
maatschappij essentieel is om ingrijpende 
gebeurtenissen op Europees of 
wereldniveau het hoofd te bieden en om 
op deze gebeurtenissen te reageren met 
uitgebreide beleidsmaatregelen; meent dat 
gecoördineerde investeringen in O&O in 
dit verband cruciaal zijn; verzoekt de 
Commissie met het oog hierop in het 
kader van Horizon Europa een 
partnerschapsinstrument op te zetten met 
betrekking tot pandemieparaatheid en 
maatschappelijke veerkracht; dit 
partnerschap zou de voorwaarden creëren 
voor een betere coördinatie op EU-niveau, 
prioritaire gebieden in kaart brengen en 
maatregelen invoeren die hoogwaardig 
medisch onderzoek en gecoördineerde 
investeringen in O&O vereisen;

Or. en
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Amendement 610
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. vraagt de Commissie te investeren 
in de bouw van een efficiënt en 
concurrerend Europees militair-
industrieel complex door instrumenten 
zoals het Defensiefonds optimaal te 
benutten om de sector te ondersteunen op 
het gebied van onderzoek, ontwikkeling, 
prototyping en de ontwikkeling van 
industriële processen; is ingenomen met 
de totstandbrenging van DG DEFIS, dat 
de administratieve capaciteit levert om 
deze doelstelling waar te maken;

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is van mening dat sociale 
ondernemingen volledig moeten worden 
betrokken bij de uitvoering van de 
industriestrategie, aangezien zij publieke 
waarde creëren en een essentiële impact 
hebben op de lokale gemeenschappen 
waarin ze zijn ingebed; verzoekt de 
Commissie in dit verband om bij het 
ontwerpen van de financiële instrumenten 
van de EU-investeringsprogramma’s 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van deze categorie 
ondernemingen om hun toegang tot 
financiering te ondersteunen;



PE653.982v02-00 18/78 AM\1208892NL.docx

NL

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. vraagt de Commissie te investeren 
in de bouw van een efficiënt en 
competitief Europees militair-industrieel 
complex door instrumenten zoals het 
Defensiefonds optimaal te benutten om de 
sector te ondersteunen op het gebied van 
onderzoek, ontwikkeling en prototypering 
en de ontwikkeling van industriële 
processen; is ingenomen met de 
totstandbrenging van DG DEFIS, dat de 
administratieve capaciteit levert om deze 
doelstelling waar te maken;

Or. en

Amendement 613
Carlo Calenda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. erkent dat O&O een motor is van 
industriële groei en voor het realiseren 
van ambitieuzere EU-doelstellingen op 
het gebied van duurzame (economische, 
ecologische en sociale) ontwikkeling 
tegen 2030 en voor het halen van de 
klimaat- en energiedoelstelling op de 
lange termijn; vraagt dat de Commissie 
onderzoeksprogramma’s op het gebied 
van industriële O&O in alle industriële 
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sectoren blijft ondersteunen, en 
tegelijkertijd de ondersteuning van 
fundamenteel en toegepast onderzoek 
voortzet;

Or. en

Amendement 614
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is van mening dat de huidige IER-
regeling de innovatie niet bevordert; is 
van mening dat meer transparantie en 
innovatieve beheers- en licentiepraktijken 
snellere marktoplossingen kunnen 
opleveren; vraagt de Commissie te streven 
naar een evenwicht tussen de handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten en het 
aanmoedigen van innovatie, met name in 
verband met het waarborgen van toegang 
tot geneesmiddelen en het beschermen 
van de volksgezondheid;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie 
ondersteuning te blijven bieden aan 
Europese innovatieve bedrijven zodat ze 
hun investeringen in O&O op 
doeltreffende wijze kunnen blijven 
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beschermen, een billijk rendement 
kunnen verzekeren en op de langere 
termijn open technologienormen kunnen 
blijven ontwikkelen die mededinging en 
keuze ondersteunen; verzoekt de 
Commissie eveneens de strategische 
autonomie en de cyberveiligheid van 
Europa te verbeteren en hoogwaardige 
banen te scheppen;

Or. en

Amendement 616
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. onderkent dat het beschermen van 
intellectuele eigendom belangrijk is om 
een impuls te geven aan investeringen in 
O&O, zodat de EU-industrie 
onverminderd kan deelnemen aan de 
ontwikkeling van sleuteltechnologie in 5G 
en 6G, wat noodzakelijk is voor het 
bereiken van de 
connectiviteitsdoelstellingen van de EU 
voor 2025;

Or. en

Amendement 617
Pietro Fiocchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie in haar 
volgende farmaceutische en industriële 
strategieën maatregelen op te nemen 
teneinde ervoor te zorgen dat Europa een 
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innovator en wereldleider blijft, zoals 
werd omschreven in de opdrachtbrief van 
voorzitter Von der Leyen aan commissaris 
voor Gezondheid Stella Kyriakides;

Or. en

Amendement 618
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie samen met 
de lidstaten mogelijke fiscale stimulansen 
te ontwikkelen om investeringen in O&O, 
die vanwege de COVID-19-crisis sterk zijn 
afgenomen, te bevorderen;

Or. en

Amendement 619
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. herinnert aan de oproep van het 
Parlement in verband met de 120 miljard 
EUR voor Horizon Europa om ervoor te 
zorgen dat het programma al zijn 
toegekende prioriteiten kan aanpakken;

Or. en
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Amendement 620
Carlo Calenda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. beklemtoont dat een 
toekomstgericht Horizon Europa-
programma moet worden gewaarborgd, 
met een aanzienlijke verhoging van de 
begroting en een versterking van het op 
samenwerking gestoelde 
onderzoeksmodel; herhaalt, in het licht 
van de inspanningen die zullen worden 
geleverd door de industrie om bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de 
duurzaamheidsdoelstellingen voor 2050, 
dat er meer ambitie nodig is en dat de 
voorgestelde begroting voor Horizon 
Europa moet worden verhoogd tot ten 
minste 120 miljard EUR, waarvan ten 
minste 56 % moet worden toegekend aan 
pijler II: wereldwijde uitdagingen en 
Europees industrieel 
concurrentievermogen; vraagt dat de 
Commissie uitmuntendheid en 
samenwerking van verschillende O&O-
spelers uitgebreid bevordert en een 
efficiënt kader biedt om de uitdagingen 
waar de economie, industrie en 
maatschappij van de EU mee worden 
geconfronteerd, aan te pakken; verzoekt 
de Commissie te overwegen om 
aanvullende partnerschapsinstrumenten 
tot stand te brengen die over de gehele 
looptijd van Horizon Europa worden 
behouden;

Or. en

Amendement 621
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. verzoekt de Commissie te 
verzekeren dat sociale ondernemingen en 
entiteiten volledig worden betrokken bij de 
eengemaakte markt en in de komende 
industriële strategie prioriteit krijgen, 
aangezien zij reeds hebben bewezen dat ze 
veerkrachtig zijn, publieke waarde 
creëren en een essentiële impact hebben 
op de lokale gemeenschappen waarin ze 
zijn ingebed, en aangezien zij zijn gestoeld 
op de waarden die als leidraad moeten 
dienen bij de fase van wederopbouw en 
transformatie; verzoekt de Commissie in 
dit verband specifieke ondersteunings- en 
financiële instrumenten op te zetten om 
deze categorie ondernemingen bij te staan 
en ervoor te zorgen dat zij toegang hebben 
tot alle investeringsprogramma’s van de 
Unie, alsook om de rol van buy-outs door 
werknemers in tijden van economische 
crisis te erkennen;

Or. en

Amendement 622
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. roept op tot de totstandbrenging 
van een Europees netwerk voor de 
ondersteuning en betere coördinatie van 
hoogwaardig medisch onderzoek in 
Europa, gezien de grote mate van 
versnippering van de 
onderzoeksactiviteiten op dit gebied; 
herhaalt dat het nodig is een plan voor de 
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beperking van het risico op 
geneesmiddelentekorten vast te stellen om 
kwetsbaarheden van en risico’s voor de 
toeleveringsketen van essentiële 
geneesmiddelen te beheren; herinnert aan 
het belang van een op onderzoek 
gebaseerde farmaceutische industrie als 
een sector die een essentiële bijdrage 
levert aan het waarborgen van de 
hoogwaardige productie en voorziening 
van geneesmiddelen om alle 
hulpbehoevende patiënten te bereiken, 
aan toekomstige innovaties en aan het 
ondersteunen van de veerkracht, alertheid 
en paraatheid van gezondheidsstelsels met 
het oog op het aanpakken van 
toekomstige uitdagingen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. beklemtoont de relevantie van 
institutionele partnerschappen in het 
kader van Horizon Europa als efficiënte 
instrumenten om O&O-inspanningen 
binnen strategische industriële 
ecosystemen te bevorderen;

Or. en

Amendement 624
Pietro Fiocchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. erkent het belang van onderzoek 
en innovatie en roept op tot de 
totstandbrenging van een daadwerkelijk 
Europees netwerk ter ondersteuning van 
kwaliteitsvol medisch onderzoek in 
Europa;

Or. en

Amendement 625
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. verzoekt de Commissie samen met 
de lidstaten mogelijke fiscale stimulansen 
te ontwikkelen om investeringen in O&O, 
die vanwege de COVID-19-crisis zijn 
afgenomen, te bevorderen;

Or. en

Amendement 626
Pietro Fiocchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. beklemtoont dat het nodig 
is gelijke tred te houden met de VS en 
China op het gebied van stimulansen voor 
intellectuele eigendom in het domein van 
de biowetenschappen, om ervoor te zorgen 
dat Europa een aantrekkelijke locatie 
blijft voor investeringen in O&O en 
industriële ontwikkeling; verzoekt de 
Commissie het wereldvermaarde 
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IER-systeem van Europa te behouden en 
te ontwikkelen door sterke bescherming 
van IER, alsook stimulansen en 
beloningsmechanismen voor O&O te 
bevorderen om investeringen aan te 
trekken in de ontwikkeling van 
toekomstige innovaties die patiënten ten 
goede komen;

Or. en

Amendement 627
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. verzoekt de Commissie 
maatregelen te overwegen om het 
mogelijke verlies van kennis en innovatie 
tijdens de huidige crisis tegen te gaan; 
verzoekt de Commissie instrumenten te 
overwegen die bedrijven helpen om 
tijdelijk kenniswerkers te delen met 
openbare onderzoeksorganisaties en 
universiteiten om publiek-privaat 
onderzoek naar publieke prioriteiten 
mogelijk te maken, alsook om de 
werkgelegenheid en innovatiecapaciteit in 
crisistijd te behouden;

Or. en

Amendement 628
Pietro Fiocchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 quinquies. erkent dat de op onderzoek 
gebaseerde farmaceutische industrie een 
essentiële sector is en een essentiële 
bijdrage levert aan het waarborgen van de 
hoogwaardige productie en voorziening 
van geneesmiddelen om alle 
hulpbehoevende patiënten te bereiken, 
aan toekomstige innovaties voor het 
voorzien in onvervulde behoeften en aan 
het ondersteunen van de veerkracht, 
alertheid en paraatheid van 
gezondheidsstelsels met het oog op het 
aanpakken van toekomstige uitdagingen, 
waaronder pandemieën; erkent dat de 
farmaceutische sector aan 765 000 
mensen in Europa werk biedt, ongeveer 
2,7 miljoen banen in de EU ondersteunt 
en de grootste bijdrage levert aan de 
positieve handelsbalans van Europa, met 
een bijdrage van meer dan 91 miljard 
EUR in 2018;

Or. en

Amendement 629
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quinquies. is ingenomen met de 
aanpak omtrent industriële allianties en 
de voorgestelde allianties voor waterstof, 
koolstofarme industrieën, batterijen, 
clouds en platforms voor de industrie en 
grondstoffen; beklemtoont dat kleine en 
middelgrote ondernemingen een 
essentiële rol spelen bij de 
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totstandbrenging van industriële allianties 
en de productieketens ervan; benadrukt 
dat er voor de allianties toereikende 
financieringsinstrumenten nodig zijn; 
vraagt de Commissie om CC(U)S op te 
nemen in de allianties voor waterstof en 
koolstofarme industrieën; meent dat de 
regelgeving een kader moet scheppen voor 
innovaties in klimaatvriendelijke 
mobiliteit en energieopwekking;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken; 
vraagt dat bij de governance van deze 
ecosystemen alle relevante 
belanghebbenden worden betrokken van 
de industriële sectoren die essentieel zijn 
om de energie- en digitale transitie waar 
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te maken; is van mening dat ecosystemen 
een rol moeten spelen bij het vastleggen 
van oplossingen en maatregelen die 
moeten worden goedgekeurd om de 
industriestrategie voor Europa uit te 
voeren; herinnert eraan dat bij de 
toekomstige werkzaamheden van 
industriële ecosystemen rekening moet 
worden gehouden met alle binnen de 
Green Deal en de industriestrategie 
aangekondigde sectorale actieplannen en 
met werkzaamheden die reeds zijn 
uitgevoerd in het kader van eerdere 
Europese industriële fora, met name het 
strategisch forum voor IPCEI’s;

Or. en

Amendement 631
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken; 
verzoekt de Commissie bovenop de reeds 
in kaart gebrachte strategische 



PE653.982v02-00 30/78 AM\1208892NL.docx

NL

waardeketens krachtig industriebeleid te 
ontwikkelen voor elk van de veertien 
strategische industriële ecosystemen en 
stevige Europese waardeketens te 
ondersteunen in de ecosystemen die 
cruciaal zijn voor de dubbele milieu- en 
digitale transitie;

Or. en

Amendement 632
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; beklemtoont 
dat bij het formuleren van industriebeleid 
een inclusieve, transparante en op bewijs 
gebaseerde aanpak moet worden 
gehanteerd; benadrukt dat ecosystemen 
alle verbindingen met de waardeketens 
moeten omvatten, met inbegrip van kleine 
en middelgrote ondernemingen; is 
bovendien van mening dat het 
ondersteunen van de samenwerking tussen 
de industrie, de academische wereld, 
kmo’s, start-ups, vakbonden, makers, het 
maatschappelijk middenveld, organisaties 
van eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en gebrekkige coördinatie en 
het ondersteunen van de inspanningen om 
de zone met laag rendement (“vallei des 
doods”) door te komen, ook op gebieden 
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die nog niet door industriële belangen 
worden bestreken;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups en 
scale-ups, vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken; 
herinnert er in dit verband aan dat het 
belangrijk is bij het ontwerpen en 
uitvoeren van industriebeleid de sociale 
dialoog met en de raadpleging van 
werknemers te bevorderen, 
overeenkomstig de Europese pijler van 
sociale rechten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere 
energie en voor transformerende productie- 
en dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare, schone en veilige 
energie en de noodzakelijke energie-
infrastructuur, alsook voor 
transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; vraagt dat de 
ecosystemen worden geanalyseerd om 
voor elke sector de behoeften op het 
gebied van de transitie te evalueren en om 
een transitieplan te helpen vaststellen; is 
bovendien van mening dat het 
ondersteunen van de samenwerking tussen 
de industrie, de academische wereld, 
kmo’s, start-ups, vakbonden, het 
maatschappelijk middenveld, organisaties 
van eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
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en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; vraagt dat elk 
ecosysteem in meer detail wordt 
geanalyseerd, met inbegrip van de 
specifieke behoeften van elke sector die er 
deel van uitmaakt, en dat er sectorale 
investeringsplannen worden ontwikkeld 
voor de transitie van de sectoren; is 
bovendien van mening dat het 
ondersteunen van de samenwerking tussen 
de industrie, de academische wereld, 
kmo’s, start-ups, vakbonden, het 
maatschappelijk middenveld, organisaties 
van eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; vraagt dat elk 
ecosysteem in meer detail wordt 
geanalyseerd, met inbegrip van de 
specifieke behoeften van elke sector die er 
deel van uitmaakt, en dat er sectorale 
investeringsplannen worden ontwikkeld 
voor de transitie van de sectoren; is 
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belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

bovendien van mening dat het 
ondersteunen van de samenwerking tussen 
de industrie, de academische wereld, 
kmo’s, start-ups, vakbonden, het 
maatschappelijk middenveld, organisaties 
van eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

Or. en

Amendement 637
Marek Paweł Balt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; vraagt dat elk 
ecosysteem in meer detail wordt 
geanalyseerd, met inbegrip van de 
specifieke behoeften van elke sector die er 
deel van uitmaakt, en dat er sectorale 
investeringsplannen worden ontwikkeld 
voor de transitie van de sectoren; is 
bovendien van mening dat het 
ondersteunen van de samenwerking tussen 
de industrie, de academische wereld, 
kmo’s, start-ups, vakbonden, het 
maatschappelijk middenveld, organisaties 
van eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
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komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

Or. en

Amendement 638
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken, 
waarbij wordt gegarandeerd dat de 
werknemers in geen geval de rekening 
betalen voor deze inspanningen;

Or. en

Amendement 639
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van 
de volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere 
energie en voor transformerende productie- 
en dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

21. is van mening dat het 
bijeenbrengen van alle relevante 
belanghebbenden in industriële 
ecosystemen essentieel is ter 
voorbereiding van de volgende industriële 
revolutie, door te zorgen voor betaalbare en 
hernieuwbare energie en voor 
transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
overbrugging van de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”), ook op 
gebieden die nog niet door industriële 
belangen worden bestreken, maar die grote 
maatschappelijke meerwaarde bieden;

Or. en

Amendement 640
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 

21. is van mening dat 
gegevensgestuurde ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door 
geavanceerde en slimme 
productiemethoden in te zetten en door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende 
productiemethoden, 
softwaretechnologieën en 
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middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat deugdzame 
samenwerkingsmodellen moeten worden 
ondersteund tussen de verschillende 
actoren betrokken bij onderzoeks- en 
commercialiseringsactiviteiten waarin 
openbare autoriteiten, universiteiten, 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen bijeenkomen om 
innovatie te bevorderen; is van mening 
dat ecosystemen van cruciaal belang zullen 
zijn voor de volgende industriële revolutie, 
door te zorgen voor betaalbare en 
schonere energiebronnen;

Or. en
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Amendement 642
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere 
energie en voor transformerende productie- 
en dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

21. is van mening dat representatieve 
ecosystemen belangrijke componenten 
zullen zijn van de volgende industriële 
revolutie, door te zorgen voor betaalbare en 
hernieuwbare energie en voor 
transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor een democratische transitie, voor 
het oplossen van tekortkomingen van de 
markt en voor het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

Or. en

Amendement 643
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere energie 
en voor transformerende productie- en 
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dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, makers, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

Or. en

Amendement 644
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere 
energie en voor transformerende productie- 
en dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare energie en voor 
transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

Or. en
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Amendement 645
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schonere 
energie en voor transformerende productie- 
en dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
inspanningen om de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”) door te 
komen, ook op gebieden die nog niet door 
industriële belangen worden bestreken;

21. is van mening dat ecosystemen 
belangrijke componenten zullen zijn van de 
volgende industriële revolutie, door te 
zorgen voor betaalbare en schone energie 
en voor transformerende productie- en 
dienstverleningsmethoden; is bovendien 
van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de 
academische wereld, kmo’s, start-ups, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere 
belanghebbenden van cruciaal belang zal 
zijn voor het oplossen van tekortkomingen 
van de markt en het ondersteunen van de 
overbrugging van de zone met laag 
rendement (“vallei des doods”), ook op 
gebieden die nog niet door industriële 
belangen worden bestreken;

Or. en

Amendement 646
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. betreurt het gebrek aan 
transparantie bij het in kaart brengen van 
de ecosystemen, het gebrek aan een 
duidelijke rol voor het industrieel forum 
en de allianties en de beperkte informatie 
die aan het publiek wordt bekendgemaakt; 
herinnert eraan dat de op ecosystemen 
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gebaseerde aanpak als doel moet hebben 
om op een holistische en transparante 
manier alle relevante economische en 
sociale belanghebbenden, met inbegrip 
van het maatschappelijk middenveld, te 
betrekken, teneinde open debatten en 
overkoepelende oplossingen die voor 
iedereen werken, te bevorderen; verzoekt 
de Commissie dan ook te zorgen voor 
transparantie over industriële 
ecosystemen en voor een duidelijke rol 
voor het maatschappelijk middenveld, 
consumentenorganisaties en vakbonden 
in de algemene governance en uitvoering 
van de industriestrategie en alle andere 
relevante wetgeving of initiatieven;

Or. en

Amendement 647
Pietro Fiocchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie een forum 
op hoog niveau inzake betere toegang tot 
gezondheidsinnovatie tot stand te brengen 
met relevante belanghebbenden, de 
lidstaten en de Commissie, in het licht van 
hun respectieve bevoegdheden, om 
oplossingen met meerdere 
belanghebbenden te ontwikkelen voor het 
uitrollen van nieuwe technologieën in 
gezondheidsstelsels en ervoor te zorgen 
dat patiënten in Europa minder lang 
hoeven te wachten op toegang tot nieuwe 
behandelingen; beklemtoont dat een 
forum op hoog niveau voorts een 
uitgebreide discussie over en analyse van 
de onderliggende oorzaken van ongelijke 
toegang tot en verstrekking van 
geneesmiddelen mogelijk zou maken, 
eveneens rekening houdend met de 
versnippering van de eengemaakte markt 
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van de EU en de verschillende nationale 
benaderingen op het gebied van 
prijsvorming en terugbetaling, en 
investeringen in en de organisatie van de 
gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. beklemtoont de potentiële rol van 
de regio’s in het waarmaken van de 
Europese industriële ambities; gelooft dat 
interregionale samenwerking gericht op 
de milieu- en digitale transities, zoals in 
de strategieën voor slimme specialisatie, 
moet worden versterkt om regionale 
ecosystemen te stimuleren; verzoekt de 
Commissie dan ook de ontwikkeling te 
ondersteunen van instrumenten die een 
duidelijke routekaart kunnen bieden voor 
regio’s met een op maat gemaakte aanpak 
om industrieel leiderschap te verzekeren;

Or. en

Amendement 649
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie te zorgen 
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voor endogene groei in Europa, door te 
kiezen voor waarde die is gebaseerd op 
consumptie en investeringen; meent dat 
financialisering een bedreiging vormt 
voor lonen en investeringen door winst 
vanuit de industrieën naar de 
aandeelhouders te leiden; meent dat 
fiscaal beleid en internationale 
samenwerking op dit gebied beperkingen 
moeten opleggen aan de financiële 
strategieën van bedrijven om het verdelen 
van overschotten onder werknemers en 
investeringen in plaats van onder 
aandeelhouders te bevorderen;

Or. en

Amendement 650
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. erkent dat de op onderzoek 
gebaseerde farmaceutische industrie een 
essentiële sector is en een essentiële 
bijdrage levert aan het waarborgen van de 
hoogwaardige productie en voorziening 
van geneesmiddelen om alle 
hulpbehoevende patiënten te bereiken, 
aan toekomstige innovaties voor het 
voorzien in onvervulde behoeften en aan 
het ondersteunen van de veerkracht, 
alertheid en paraatheid van 
gezondheidsstelsels met het oog op het 
aanpakken van toekomstige uitdagingen, 
waaronder pandemieën;

Or. en

Amendement 651
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie binnen het 
industrieel forum voor elk van de veertien 
strategische industriële ecosystemen een 
evenwichtige vertegenwoordiging te 
verzekeren van relevante 
belanghebbenden en zakelijke partners; 
eist dat binnen het industrieel forum 
volledige deelname van het 
maatschappelijk middenveld en van 
onafhankelijke deskundigen wordt 
gegarandeerd en dat wordt gezorgd voor 
een evenwicht tussen publieke, 
maatschappelijke en particuliere 
belangen;

Or. en

Amendement 652
François-Xavier Bellamy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. beklemtoont dat investeringen in 
essentiële waardeketens een cruciale rol 
zullen spelen bij het behouden van onze 
strategische autonomie in de toekomst; 
meent dat het noodzakelijk is een 
prioriteit te maken van investeringen in 
industrieën die cruciaal zijn voor onze 
strategische autonomie, zoals veiligheid, 
defensie, gezondheid en zelfvoorziening 
op het gebied van voedsel;

Or. en

Amendement 653
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Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. meent dat sectoren die essentieel 
zijn om de autonomie van het 
gezondheids-, veiligheids- vervoers- en 
infrastructuurbeleid van de EU te 
garanderen een voorsprong moeten 
krijgen om hun ontwikkeling op de lange 
termijn te garanderen; verzoekt de 
Commissie beleid te plannen in essentiële 
sectoren om te zorgen voor een 
evenwichtige ontwikkeling van deze 
industrieën in Europa, wat moet worden 
besproken in werkgroepen van 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
bovengenoemde belanghebbenden; vraagt 
dat in elke in kaart gebrachte essentiële 
sector openbare platforms voor O&O en 
O&T worden opgezet, waar de 
bovengenoemde belanghebbenden 
product- en procesinnovaties kunnen 
identificeren en ondersteunen die 
beantwoorden aan de relevante behoeften 
van de burgers;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beschouwt overheidsopdrachten als 
een cruciale motor van industriële 
transformatie; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe ten volle gebruik kan 

22. beschouwt overheidsopdrachten als 
een cruciale motor van industriële 
transformatie; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe ten volle gebruik kan 
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worden gemaakt van de hefboomwerking 
van overheidsuitgaven en -investeringen 
om beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken, inclusief door ecologische 
en sociale criteria verplicht te stellen bij 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie tevens aan te dringen op een 
ambitieuzer instrument voor internationale 
overheidsopdrachten dat voorziet in 
wederkerigheid en wederzijdse normen;

worden gemaakt van de hefboomwerking 
van overheidsuitgaven en -investeringen 
om beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken, inclusief door ecologische 
en sociale criteria verplicht te stellen bij 
overheidsopdrachten en door bindende 
rapportageverplichtingen vast te stellen 
voor de Commissie en de lidstaten; 
verzoekt aanbestedende diensten om 
systematisch gebruik te maken van een 
aanpak op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding gedurende de 
volledige levensduur van de producten en 
diensten; spoort aanbestedende diensten 
aan om gebruik te maken van de bepaling 
(artikel 85 van de richtlijn nutsbedrijven) 
die het mogelijk maakt om inschrijvingen 
te verwerpen als meer dan 50 % van de 
waarde buiten de EU wordt toegevoegd, 
ter bevordering van industriële banen in 
Europa; verzoekt de Commissie te 
verzekeren dat financiering uit EU-
investeringsprogramma’s niet naar 
overheidsbedrijven van derde landen gaat, 
die zorgen voor abnormaal lage 
inschrijvingen en oneerlijke concurrentie; 
verzoekt de Commissie tevens aan te 
dringen op een ambitieuzer instrument 
voor internationale overheidsopdrachten 
dat voorziet in wederkerigheid en 
wederzijdse normen en aan te dringen op 
een Europese preferentie in specifieke 
strategische sectoren;

Or. en

Amendement 655
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beschouwt overheidsopdrachten als 
een cruciale motor van industriële 

22. beschouwt groene en duurzame 
overheidsopdrachten als een cruciale motor 
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transformatie; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe ten volle gebruik kan 
worden gemaakt van de hefboomwerking 
van overheidsuitgaven en -investeringen 
om beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken, inclusief door ecologische 
en sociale criteria verplicht te stellen bij 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie tevens aan te dringen op een 
ambitieuzer instrument voor internationale 
overheidsopdrachten dat voorziet in 
wederkerigheid en wederzijdse normen;

van industriële transformatie; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken hoe ten volle 
gebruik kan worden gemaakt van de 
hefboomwerking van overheidsuitgaven en 
-investeringen om beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken, is van mening dat 
overheidsaanbestedingen een centrale rol 
spelen in het economische herstelplan van 
de EU door een prioriteit te maken van 
eco-innovatieve en duurzame goederen en 
diensten en de vraag naar deze goederen 
en diensten te bevorderen, alsook door het 
mogelijk te maken om essentiële 
strategische sectoren, zoals 
gezondheidsgerelateerde producten en 
landbouw, terug te halen en door kortere 
en duurzame toeleveringsketens te 
bevorderen; vraagt de Commissie 
ecologische, sociale en ethische criteria 
verplicht te stellen bij overheidsopdrachten 
en ervoor te zorgen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen een eerlijke 
kans krijgen om deel te nemen aan de 
aanzienlijke markt van 
overheidsopdrachten; dringt er voorts bij 
de lidstaten op aan een groter bewustzijn 
te creëren over en beter gebruik te maken 
van de bestaande programma’s ter 
bevordering van groene diensten in 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie aan te dringen op een 
ambitieuzer instrument voor internationale 
overheidsopdrachten dat voorziet in 
duurzamere en veerkrachtigere 
waardeketens, wederkerigheid en 
wederzijdse normen;

Or. en

Amendement 656
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement
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22. beschouwt overheidsopdrachten als 
een cruciale motor van industriële 
transformatie; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe ten volle gebruik kan 
worden gemaakt van de hefboomwerking 
van overheidsuitgaven en -investeringen 
om beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken, inclusief door ecologische 
en sociale criteria verplicht te stellen bij 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie tevens aan te dringen op een 
ambitieuzer instrument voor internationale 
overheidsopdrachten dat voorziet in 
wederkerigheid en wederzijdse normen;

22. beschouwt overheidsopdrachten als 
een cruciale motor van industriële 
transformatie; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe ten volle gebruik kan 
worden gemaakt van de hefboomwerking 
van overheidsuitgaven en -investeringen 
om beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken, inclusief door ecologische 
en sociale criteria verplicht te stellen bij 
overheidsopdrachten, evenals een 
Europese preferentie in strategische 
domeinen; verzoekt de Commissie tevens 
aan te dringen op een ambitieuzer 
instrument voor internationale 
overheidsopdrachten dat voorziet in 
wederkerigheid en wederzijdse normen; 
vraagt de Commissie, bij ontstentenis van 
een mondiaal instrument met betrekking 
tot de toegang tot overheidsopdrachten, 
een “Buy European Act” goed te keuren 
om Europese ondernemingen 
instrumenten te bieden die vergelijkbaar 
zijn met die van hun belangrijkste 
internationale concurrenten;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beschouwt overheidsopdrachten als 
een cruciale motor van industriële 
transformatie; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe ten volle gebruik kan 
worden gemaakt van de hefboomwerking 
van overheidsuitgaven en -investeringen 
om beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken, inclusief door ecologische 
en sociale criteria verplicht te stellen bij 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie tevens aan te dringen op een 
ambitieuzer instrument voor internationale 

22. beschouwt overheidsopdrachten als 
een cruciale motor van industriële 
transformatie; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe ten volle gebruik kan 
worden gemaakt van de hefboomwerking 
van overheidsuitgaven en -investeringen 
om beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken, inclusief door 
duurzaamheids-, ecologische en sociale 
criteria, zoals de inachtneming van de 
koolstofvoetafdruk, het recyclinggehalte 
en de werkomstandigheden voor de 
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overheidsopdrachten dat voorziet in 
wederkerigheid en wederzijdse normen;

productie van een eindproduct voor de 
hele levenscyclus ervan, verplicht te 
stellen bij overheidsopdrachten; verzoekt 
de Commissie tevens aan te dringen op een 
ambitieuzer instrument voor internationale 
overheidsopdrachten dat voorziet in 
wederkerigheid en wederzijdse normen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beschouwt overheidsopdrachten als 
een cruciale motor van industriële 
transformatie; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe ten volle gebruik kan 
worden gemaakt van de hefboomwerking 
van overheidsuitgaven en -investeringen 
om beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken, inclusief door ecologische 
en sociale criteria verplicht te stellen bij 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie tevens aan te dringen op een 
ambitieuzer instrument voor internationale 
overheidsopdrachten dat voorziet in 
wederkerigheid en wederzijdse normen;

22. beschouwt overheidsopdrachten als 
een cruciale motor van industriële 
transformatie; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe ten volle gebruik kan 
worden gemaakt van de hefboomwerking 
van overheidsuitgaven en -investeringen 
om beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken, inclusief door ecologische 
en sociale criteria verplicht te stellen bij 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie tevens aan te dringen op een 
ambitieuzer instrument voor internationale 
overheidsopdrachten dat voorziet in 
wederkerigheid en wederzijdse normen en 
de naleving van intellectuele-
eigendomsrechten bevordert om 
buitenlandse handelspartners ertoe aan te 
zetten zich te verbinden tot een even hoog 
beschermingsniveau als de EU;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beschouwt overheidsopdrachten als 
een cruciale motor van industriële 
transformatie; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe ten volle gebruik kan 
worden gemaakt van de hefboomwerking 
van overheidsuitgaven en -investeringen 
om beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken, inclusief door ecologische 
en sociale criteria verplicht te stellen bij 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie tevens aan te dringen op een 
ambitieuzer instrument voor internationale 
overheidsopdrachten dat voorziet in 
wederkerigheid en wederzijdse normen;

22. beschouwt overheidsopdrachten als 
een motor van industriële transformatie; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken hoe 
ten volle gebruik kan worden gemaakt van 
de hefboomwerking van overheidsuitgaven 
en -investeringen om beleidsdoelstellingen 
te verwezenlijken, inclusief door 
duurzaamheids- en sociale criteria bij 
overheidsopdrachten te versterken; 
verzoekt de Commissie tevens aan te 
dringen op een ambitieuzer instrument 
voor internationale overheidsopdrachten 
dat voorziet in wederkerigheid en 
wederzijdse normen; verzoekt de 
Commissie zich tegelijkertijd te 
concentreren op de efficiëntie en 
voorspelbaarheid van het instrument, om 
vrijhandel en concurrerende prijzen voor 
Europese consumenten te garanderen;

Or. en

Amendement 660
Carlo Calenda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beschouwt overheidsopdrachten als 
een cruciale motor van industriële 
transformatie; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe ten volle gebruik kan 
worden gemaakt van de hefboomwerking 
van overheidsuitgaven en -investeringen 
om beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken, inclusief door ecologische 
en sociale criteria verplicht te stellen bij 

22. beschouwt overheidsopdrachten als 
een cruciale motor van industriële 
transformatie; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe ten volle gebruik kan 
worden gemaakt van de hefboomwerking 
van overheidsuitgaven en -investeringen 
om beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken, inclusief door ecologische 
en sociale criteria verplicht te stellen bij 
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overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie tevens aan te dringen op een 
ambitieuzer instrument voor 
internationale overheidsopdrachten dat 
voorziet in wederkerigheid en wederzijdse 
normen;

overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 661
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beschouwt overheidsopdrachten als 
een cruciale motor van industriële 
transformatie; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe ten volle gebruik kan 
worden gemaakt van de hefboomwerking 
van overheidsuitgaven en -investeringen 
om beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken, inclusief door ecologische 
en sociale criteria verplicht te stellen bij 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie tevens aan te dringen op een 
ambitieuzer instrument voor internationale 
overheidsopdrachten dat voorziet in 
wederkerigheid en wederzijdse normen;

22. beschouwt groene en duurzame 
overheidsopdrachten als een cruciale motor 
van industriële transformatie; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken hoe ten volle 
gebruik kan worden gemaakt van de 
hefboomwerking van overheidsuitgaven en 
-investeringen om markten te creëren voor 
koolstofneutrale en hulpbronnenefficiënte 
producten en diensten en om 
beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, 
inclusief door ecologische en sociale 
criteria verplicht te stellen bij 
overheidsopdrachten; verzoekt de 
Commissie tevens aan te dringen op een 
ambitieuzer instrument voor internationale 
overheidsopdrachten dat voorziet in 
wederkerigheid en wederzijdse normen;

Or. en

Amendement 662
Marek Paweł Balt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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verzoekt de Commissie de koolstofarme 
productie in energie-intensieve 
industrieën (bv. chemische stoffen, staal, 
cement, non-ferrometalen) in Europa 
verder te versterken en de circulaire 
economie verder te ontwikkelen – 
overeenkomstig de aanbevelingen van het 
EU-masterplan van 2019 voor een 
competitieve transformatie van energie-
intensieve industrieën – om invoer uit 
meer koolstofintensieve regio’s te helpen 
vervangen en om de wereldwijde 
handelspartners van de EU aan te zetten 
tot hogere ambitieniveaus op het gebied 
van klimaat;

Or. en

Amendement 663
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. beklemtoont dat het nodig is om de 
ontwikkeling van leidende markten te 
stimuleren en schaalbare instrumenten 
voor het verhogen van de vraag in te 
voeren voor duurzame industriële 
materialen en producten, met name met 
hoge capex-vereisten; vraagt dat de 
Commissie ambitieuzere en 
doeltreffendere normen en quota vaststelt 
op het gebied van de reductie van 
broeikasgasemissies, recycling, 
besparingen van hulpbronnen en energie, 
nulvervuiling en de circulaire economie, 
ter ondersteuning van het beleidskader 
voor duurzame producten; wijst op de 
herziening van normen voor 
aanbestedingen voor basismaterialen, 
zoals in de bouwsector, alsook de 
invoering van aankoopmandaten voor 



AM\1208892NL.docx 53/78 PE653.982v02-00

NL

duurzame producten en materialen voor 
grote consumenten van de particuliere 
sector, quota voor klimaatneutrale 
producten en materialen, met inbegrip 
van koolstofvrij staal en koolstofarm 
cement, evenals verplichte etikettering 
over duurzaamheid en herstelbaarheid 
van producten en verbeterde informatie 
voor de consument;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is van mening dat – om de fase van 
wederopbouw en transformatie echt 
doeltreffend te maken – het openbaar 
bestuur een sleutelrol moet spelen om een 
bedrijfsvriendelijk economisch klimaat te 
garanderen en de administratieve lasten 
voor ondernemingen te verminderen, en 
tegelijkertijd de hoogste normen op het 
gebied van transparantie en veiligheid van 
werknemers te verzekeren; is van mening 
dat e-overheidsinstrumenten, beleid voor 
digitale innovatie en de verbetering van 
digitale vaardigheden moeten worden 
bevorderd in de publieke sector en bij de 
werknemers ervan; verzoekt de 
Commissie om de uitwisseling van 
nationale en regionale beste praktijken op 
dit gebied te verzekeren, met specifieke 
verwijzing naar het openbaar beheer van 
het economisch mededingingsvermogen;

Or. en
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Amendement 665
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert aan het belang van een 
duurzame en concurrerende 
farmaceutische industriesector om 
duurzame toegang tot geneesmiddelen 
voor patiënten te verzekeren, zoals 
duidelijk is geworden tijdens de 
COVID-19-gezondheidscrisis; verzoekt de 
Commissie, teneinde bestaande productie-
investeringen in Europa veilig te stellen 
en duurzaamheid, mededinging en 
voorzieningszekerheid op de lange termijn 
te verzekeren, de lidstaten te ondersteunen 
door voor dit doel specifieke 
EU-richtsnoeren uit te werken over 
duurzame aankoop van geneesmiddelen, 
in het kader van de huidige richtlijn 
overheidsopdrachten, waarbij wordt 
gekeken naar criteria die verder reiken 
dan de laagste prijs, met name door de 
criteria voor de economisch meest 
voordelige inschrijving (“MEAT-
criteria”) toe te passen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie, teneinde 
Europees onderzoek en Europese 
innovatie beter te ondersteunen, 
flexibiliteit op het gebied van licenties te 
blijven ondersteunen, wat het voor 
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innovatoren mogelijk maakt te licentiëren 
op een manier die de vele verschillende 
gebruiksmogelijkheden van hun 
technologie weerspiegelt; is van mening 
dat, als de EU een leidersrol wil spelen op 
het gebied van 5G en 6G, Europese 
bedrijven billijke vergoedingen nodig 
hebben zodat zij hun O&O-inspanningen 
kunnen handhaven; verzoekt de 
Commissie rekening te houden met de 
gevolgen die het actieplan voor 
intellectuele-eigendomsrechten zou 
kunnen hebben op diegenen die in 
Europa een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van normen;

Or. en

Amendement 667
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. vraagt de Commissie zich te 
beraden op de mogelijke invoering van 
een “Buy European Act” ter 
ondersteuning van Europese fabrikanten, 
in het bijzonder kmo’s, die te maken 
krijgen met steeds sterkere concurrentie 
uit met name opkomende landen; 
benadrukt dat een “Buy European Act” 
bij ontstentenis van een krachtig 
instrument voor internationale 
overheidsopdrachten noodzakelijk is; 
herinnert er in dit verband aan dat de 
industriestrategie van de EU van oudsher 
te zeer de nadruk legt op diensten in 
plaats van productiesectoren die nog 
steeds de meerderheid van de kmo’s in de 
EU uitmaken;

Or. en
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Amendement 668
Carlo Calenda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. Nieuwe paragraaf erkent de 
bijdrage van normalisatie aan de 
Europese eengemaakte markt en aan de 
verhoging van het economisch, 
maatschappelijk en ecologisch welzijn, 
met inbegrip van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten en 
werknemers; beklemtoont dat het nodig is 
geharmoniseerde normen te ontwikkelen, 
te beoordelen en te gebruiken om 
industrieën te helpen op efficiënte, veilige, 
herhaalbare en hoogwaardige wijze 
producten te maken;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. beklemtoont dat het belangrijk is te 
voorzien in politieke en beleidssturing en 
in ambitieuze overheidsprogramma’s om 
de industrie te ondersteunen en 
investeringen te bevorderen, met name in 
O&O en in de ruimte- en defensie-
industrie; benadrukt in dit verband het 
belang van toereikende financiering voor 
en de bevordering van synergieën tussen 
Horizon Europa, het Europees 
ruimtevaartprogramma en de Europese 
Defensiefondsen in het volgende MFK;
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Or. en

Amendement 670
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. dringt er bij de Commissie op aan, 
na de COVID-19-crisis en de duidelijke 
behoefte aan pan-Europese coördinatie 
en dialoog om toegang tot behandelingen 
voor patiënten te garanderen, een ad-
hocplatform tot stand te brengen met 
beleidsmakers, autoriteiten, de 
farmaceutische industrie en relevante 
belanghebbenden van de 
toeleveringsketen van de gezondheidszorg 
om een gemeenschappelijke routekaart en 
concrete maatregelen en concreet beleid 
vast te stellen en overeen te komen, 
bijvoorbeeld om de duurzaamheid en het 
concurrentievermogen van de 
farmaceutische industrie in Europa te 
verzekeren;

Or. en

Amendement 671
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. verzoekt om de invoering van 
zorgvuldigheidsverplichtingen op het 
gebied van mensenrechten en sociale en 
milieutraceerbaarheid doorheen de hele 
productie- en waardeketen, en om de 
uitbreiding van het toepassingsgebied tot 
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meer dan mineralen en metalen, 
overeenkomstig de leidende beginselen 
van de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten, de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de 
richtlijn niet-financiële rapportage van de 
EU;

Or. en

Amendement 672
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 quater. dringt met klem aan op een 
moratorium op diepzeemijnbouw met 
ingang van 2021 om schadelijke 
ontginning van grondstoffen in de 
oceanen te voorkomen, aangezien 
secundaire grondstoffen een veel 
haalbaardere leveringsbron bieden;

Or. en

Amendement 673
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 quinquies. schaart zich achter 
beleidsmaatregelen om van duurzame 
producten de norm te maken, met 
inbegrip van een uitbreiding van het 
bereik van ecologisch ontwerp, met 
wetgeving die producten duurzamer, 
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herstelbaar, herbruikbaar en recyclebaar 
alsook vrij van giftige stoffen maakt, 
evenals een krachtig werkprogramma 
inzake ecologisch ontwerp en 
milieukeuring voor 2020-2024 dat nog in 
2020 moet worden voorgesteld, en vraagt 
dat de maatregelen voor elke specifieke 
productgroep zodra ze klaar zijn worden 
goedgekeurd, ook voor smartphones en 
andere nieuwe IT-uitrusting; vraagt om 
de invoering van digitale 
productpaspoorten met informatie over 
gebruikte grondstoffen en chemische 
stoffen, prestaties op het gebied van 
circulariteit en de koolstofvoetafdruk en 
ecologische voetafdruk van producten en 
materialen die in de EU in de handel 
worden gebracht, beklemtoont dat lokale 
consumptie en productie moeten worden 
bevorderd op basis van de beginselen 
weigeren, verminderen, hergebruiken, 
recyclen en herstellen, dat een einde moet 
worden gemaakt aan bedrijfsstrategieën 
voor geplande veroudering, waarbij 
producten worden ontworpen om een 
korte levensduur te hebben en moeten 
worden vervangen, en dat de consumptie 
moet worden aangepast aan de 
beperkingen van de planeet, vraagt dat 
duurzaam kopen een verplichting wordt 
voor openbare autoriteiten en particuliere 
organisaties;

Or. en

Amendement 674
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 sexies. is van mening dat 
duurzaam gewonnen hernieuwbare 
materialen een belangrijke rol zullen 
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spelen bij de transitie naar een 
klimaatneutrale industrie, en economie in 
het algemeen, en benadrukt dat er 
stimulansen moeten worden geboden voor 
investeringen in de ontwikkeling van een 
duurzame en circulaire bio-economie, 
waarin fossiel-intensieve materialen 
worden vervangen door hernieuwbare, 
biogebaseerde en duurzaam gewonnen 
materialen die zolang mogelijk worden 
gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen, 
textiel, chemische producten, 
verpakkingen, de scheepsbouw en 
energieproductie; benadrukt dat dit moet 
gebeuren op een wijze die de limieten van 
het milieu respecteert; wijst op de huidige 
tegenstrijdigheden tussen de 
biodiversiteitsdoelstellingen van de Unie 
en haar bio-energiebeleid; verzoekt de 
Commissie dan ook krachtigere 
duurzaamheidsdoelstellingen voor bio-
energie goed te keuren om te verzekeren 
dat de bijdrage ervan geen schade 
berokkent aan de biodiversiteit en de 
ecosystemen zowel binnen als buiten de 
Unie; pleit voor de ondersteuning van 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
duurzame en circulaire bio-economische 
oplossingen, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de noodzaak om de 
unieke biodiversiteit en ecosystemen 
beschermen;

Or. en

Amendement 675
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie een 
krachtig systeem voor kernprestatie-
indicatoren in te voeren om de ex-ante-
impact van de regelgeving en instrumenten 

23. verzoekt de Commissie een 
krachtig bestuurskader in te voeren, met 
inbegrip van een industrieel forum om de 
Commissie te ondersteunen bij de 
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van de Unie te analyseren en toezicht te 
houden op de voortgang en de resultaten;

succesvolle uitvoering van de 
industriestrategie, een permanent 
agendapunt over de vooruitgang bij de 
Raad Concurrentievermogen en bij het 
Europees Parlement, alsook industriële 
allianties tussen de industrie en de 
lidstaten; verzoekt de Commissie dit 
bestuurskader aan te vullen middels de 
goedkeuring van een krachtig systeem 
voor kernprestatie-indicatoren om de ex-
ante-impact van de regelgeving en 
instrumenten en mogelijke investeringen 
van de Unie te analyseren en toezicht te 
houden op de voortgang en de resultaten;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie een 
krachtig systeem voor kernprestatie-
indicatoren in te voeren om de ex-ante-
impact van de regelgeving en instrumenten 
van de Unie te analyseren en toezicht te 
houden op de voortgang en de resultaten;

23. verzoekt de Commissie een 
krachtig systeem voor kernprestatie-
indicatoren in te voeren om de ex-ante-
impact van de regelgeving en instrumenten 
van de Unie te analyseren en toezicht te 
houden op de voortgang en de resultaten, 
rekening houdend met de kmo-dimensie; 
verzoekt de commissie regelmatig aan de 
Raad Concurrentievermogen en het 
Europees Parlement verslag uit te 
brengen over de geboekte vooruitgang;

Or. en

Amendement 677
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie een 
krachtig systeem voor kernprestatie-
indicatoren in te voeren om de ex-ante-
impact van de regelgeving en instrumenten 
van de Unie te analyseren en toezicht te 
houden op de voortgang en de resultaten;

23. verzoekt de Commissie een 
krachtig systeem voor kernprestatie-
indicatoren in te voeren om de ex-ante-
impact van de regelgeving en instrumenten 
van de Unie te analyseren en toezicht te 
houden op de voortgang en de resultaten; 
onderstreept dat geharmoniseerde normen 
moeten worden ontwikkeld, geëvalueerd 
en gebruikt om het concurrentievermogen 
van de Europese industrie te vergroten, de 
kosten te drukken, de veiligheid te 
verbeteren en de productiviteit te 
verhogen;

Or. en

Amendement 678
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie een 
krachtig systeem voor kernprestatie-
indicatoren in te voeren om de ex-ante-
impact van de regelgeving en instrumenten 
van de Unie te analyseren en toezicht te 
houden op de voortgang en de resultaten;

23. verzoekt de Commissie een 
krachtig systeem voor kernprestatie-
indicatoren in te voeren om de ex-ante-
impact van de regelgeving en instrumenten 
van de Unie te analyseren en toezicht te 
houden op de voortgang en de resultaten; 
verzoekt de Commissie een jaarlijks 
verslag voor te leggen aan het Europees 
Parlement en de Raad over de geboekte 
vooruitgang op het gebied van de transitie 
naar een concurrerende en 
broeikasgasneutrale industrie;

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie een 
krachtig systeem voor kernprestatie-
indicatoren in te voeren om de ex-ante-
impact van de regelgeving en instrumenten 
van de Unie te analyseren en toezicht te 
houden op de voortgang en de resultaten;

23. verzoekt de Commissie een 
krachtig systeem voor kernprestatie-
indicatoren in te voeren om de ex-ante-
impact van de regelgeving en instrumenten 
van de Unie te analyseren en toezicht te 
houden op de voortgang en de resultaten; 
beklemtoont dat het systeem voor 
kernprestatie-indicatoren moet worden 
gebaseerd op specifieke, meetbare, 
haalbare, relevante, en tijdgebonden 
doelstellingen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie een 
krachtig systeem voor kernprestatie-
indicatoren in te voeren om de ex-ante-
impact van de regelgeving en instrumenten 
van de Unie te analyseren en toezicht te 
houden op de voortgang en de resultaten;

23. verzoekt de Commissie een 
krachtig systeem voor kernprestatie-
indicatoren in te voeren om de ex-ante-
impact van de regelgeving en instrumenten 
van de Unie aan de hand van op feiten 
gebaseerd bewijs te analyseren en toezicht 
te houden op de voortgang en de resultaten;

Or. en

Amendement 681
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie een 
krachtig systeem voor kernprestatie-
indicatoren in te voeren om de ex-ante-
impact van de regelgeving en instrumenten 
van de Unie te analyseren en toezicht te 
houden op de voortgang en de resultaten;

23. verzoekt de Commissie een 
krachtig systeem voor kernprestatie-
indicatoren in te voeren om de ex-ante-
impact van de regelgeving en instrumenten 
en mogelijke investeringen van de Unie te 
analyseren en toezicht te houden op de 
voortgang en de resultaten;

Or. en

Amendement 682
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van mening dat de evaluatie van 
EU-beleid en -maatregelen meer moet zijn 
gericht op een analyse van de uitvoering 
in de lidstaten en moet aangeven of EU-
wetgeving wordt uitgevoerd of 
geïnterpreteerd op een manier die 
onnodige en onverwachte regelgevende 
belemmeringen creëert voor zowel kmo’s 
als grotere bedrijven;

Or. en

Amendement 683
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
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namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie 
richtsnoeren op te stellen voor nationale 
bureaus voor de statistiek teneinde 
relevante gegevens te verzamelen over de 
industrieën, met name de verwerkende 
industrie, in Europa, om de integratie van 
de waardeketens, de evolutie van de 
werkgelegenheid en de territoriale 
ontwikkeling te meten;

Or. en

Amendement 684
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. verwacht dat de industriestrategie 
voorstellen zal omvatten om de “one in, 
one out”-regel op zodanige wijze toe te 
passen dat voor elke aanvullende 
nalevingskost veroorzaakt door nieuwe 
wetgeving de nalevingskost in dezelfde 
sector met hetzelfde bedrag wordt 
verminderd; beklemtoont dat nog verder 
moet worden gegaan en dat de 
regelgevingslast waar mogelijk moet 
worden verlaagd; vraagt om een concrete 
toezegging en een streefcijfer van 30 % 
voor het verminderen van de onnodige 
regelgevingslast op Europees en nationaal 
niveau; meent dat de EU het beginsel dat 
ze grote thema’s groots aanpakt en zich 
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bescheiden opstelt waar het om kleine 
dingen gaat, moet versterken om de 
evenredigheid beter te garanderen;

Or. en

Amendement 685
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quater. wijst op de toenemende 
servitisering en digitalisering van de 
Europese industrieën en op het feit dat 
EU-industrieën vergeleken met de rest 
van de wereld redelijk geservitiseerd zijn; 
beklemtoont dat belemmeringen voor 
inputs van diensten verder moeten worden 
weggewerkt, met inbegrip van het vrije 
verkeer van fysieke personen en gegevens, 
zowel binnen de interne markt als ten 
aanzien van derde landen;

Or. en

Amendement 686
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie, in het licht 
van een grondig gewijzigde internationale 
economische context, haar antitrustregels 
te herzien en ervoor te blijven zorgen dat 

Schrappen
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de handhaving van het 
mededingingsrecht van de EU 
doeltreffend is om ervoor te zorgen dat de 
Unie wereldwijd concurrerend blijft, 
waarbij zij moet streven naar een 
evenwicht tussen steun voor zogeheten 
Europese kampioenen en bescherming 
van de toeleveringsketen tegen oneerlijke 
concurrentie, ter compensatie van het 
ontbreken van een wereldwijd gelijk 
speelveld, gezien de hogere concentratie, 
marges en ongelijkheid die in de 
economie zichtbaar zijn;

Or. en

Amendement 687
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie, in het licht 
van een grondig gewijzigde internationale 
economische context, haar antitrustregels 
te herzien en ervoor te blijven zorgen dat 
de handhaving van het mededingingsrecht 
van de EU doeltreffend is om ervoor te 
zorgen dat de Unie wereldwijd 
concurrerend blijft, waarbij zij moet 
streven naar een evenwicht tussen steun 
voor zogeheten Europese kampioenen en 
bescherming van de toeleveringsketen 
tegen oneerlijke concurrentie, ter 
compensatie van het ontbreken van een 
wereldwijd gelijk speelveld, gezien de 
hogere concentratie, marges en 
ongelijkheid die in de economie zichtbaar 
zijn;

24. verzoekt de Commissie, in het licht 
van een grondig gewijzigde internationale 
economische context, haar antitrustregels 
te herzien en ervoor te blijven zorgen dat 
de handhaving van het mededingingsrecht 
van de EU doeltreffend is om ervoor te 
zorgen dat de eengemaakte markt volledig 
blijft functioneren, waardoor EU-
bedrijven wereldwijd concurrerend 
worden, waarbij zij moet streven naar een 
evenwicht tussen de werking van de 
eengemaakte markt en de bescherming 
van onze industrieën tegen oneerlijke 
wereldwijde concurrentie; beklemtoont dat 
de EU haar mededingingsregels moet 
aanpassen, en met name het concept van 
de dominante aanpak moet aanpassen om 
rekening te houden met, bijvoorbeeld, 
privacy van de consument, bescherming 
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van persoonsgegevens, keuze van de 
consument, marktstructuur, 
omschakelingskosten en het lock-in-
effect; beklemtoont dat de industriële 
kracht en het concurrentievermogen van 
Europa zijn gebaseerd op een dicht en 
divers netwerk van innovatieve kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
leveranciers; verzoekt de Commissie van 
de ondersteuning van kleine en 
middelgrote ondernemingen en start-ups 
een prioriteit te maken en hun 
innovatievermogen te bevorderen, en er 
eveneens voor te zorgen dat zij toegang 
hebben tot de faciliteit voor strategische 
investeringen;

Or. en

Amendement 688
Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie, in het licht 
van een grondig gewijzigde internationale 
economische context, haar antitrustregels 
te herzien en ervoor te blijven zorgen dat 
de handhaving van het mededingingsrecht 
van de EU doeltreffend is om ervoor te 
zorgen dat de Unie wereldwijd 
concurrerend blijft, waarbij zij moet 
streven naar een evenwicht tussen steun 
voor zogeheten Europese kampioenen en 
bescherming van de toeleveringsketen 
tegen oneerlijke concurrentie, ter 
compensatie van het ontbreken van een 
wereldwijd gelijk speelveld, gezien de 
hogere concentratie, marges en 
ongelijkheid die in de economie zichtbaar 
zijn;

24. verzoekt de Commissie, in het licht 
van een grondig gewijzigde internationale 
economische context, haar antitrustregels 
te herzien en ervoor te blijven zorgen dat 
de handhaving van het mededingingsrecht 
van de EU doeltreffend is om ervoor te 
zorgen dat de Unie wereldwijd 
concurrerend blijft, waarbij zij moet 
streven naar een evenwicht tussen steun 
voor zogeheten Europese kampioenen en 
bescherming van de toeleveringsketen 
tegen oneerlijke concurrentie, ter 
compensatie van het ontbreken van een 
wereldwijd gelijk speelveld, gezien de 
hogere concentratie, marges en 
ongelijkheid die in de economie zichtbaar 
zijn, en waarbij zij tegelijkertijd moet 
garanderen dat dergelijke Europese 
kampioenen de vrije concurrentie op de 
interne markt van de EU niet 
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ondermijnen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie, in het licht 
van een grondig gewijzigde internationale 
economische context, haar antitrustregels 
te herzien en ervoor te blijven zorgen dat 
de handhaving van het 
mededingingsrecht van de EU 
doeltreffend is om ervoor te zorgen dat de 
Unie wereldwijd concurrerend blijft, 
waarbij zij moet streven naar een 
evenwicht tussen steun voor zogeheten 
Europese kampioenen en bescherming van 
de toeleveringsketen tegen oneerlijke 
concurrentie, ter compensatie van het 
ontbreken van een wereldwijd gelijk 
speelveld, gezien de hogere concentratie, 
marges en ongelijkheid die in de 
economie zichtbaar zijn;

24. verzoekt de Commissie, in het licht 
van een grondig gewijzigde internationale 
economische context, haar 
mededingingsregels opnieuw aan te 
passen om de soevereiniteit en 
onafhankelijkheid van de lidstaten en de 
EU te garanderen, om zogeheten Europese 
kampioenen te ondersteunen, om 
toeleveringsketens te beschermen tegen 
oneerlijke concurrentie, en, uiteindelijk, 
om de industriële aanwezigheid binnen de 
gebieden te versterken;

Or. en

Amendement 690
Michael Bloss
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie, in het licht 
van een grondig gewijzigde internationale 
economische context, haar antitrustregels 

24. verzoekt de Commissie, in het licht 
van een grondig gewijzigde internationale 
economische context, haar antitrustregels 
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te herzien en ervoor te blijven zorgen dat 
de handhaving van het mededingingsrecht 
van de EU doeltreffend is om ervoor te 
zorgen dat de Unie wereldwijd 
concurrerend blijft, waarbij zij moet 
streven naar een evenwicht tussen steun 
voor zogeheten Europese kampioenen en 
bescherming van de toeleveringsketen 
tegen oneerlijke concurrentie, ter 
compensatie van het ontbreken van een 
wereldwijd gelijk speelveld, gezien de 
hogere concentratie, marges en 
ongelijkheid die in de economie zichtbaar 
zijn;

te herzien en ervoor te blijven zorgen dat 
de handhaving van het mededingingsrecht 
van de Unie doeltreffend is om ervoor te 
zorgen dat de Unie wereldwijd 
concurrerend blijft en een gelijk speelveld 
tussen kmo’s en grotere actoren met meer 
middelen, alsook de bescherming van de 
toeleveringsketen tegen oneerlijke 
concurrentie te garanderen, ter 
compensatie van het ontbreken van een 
wereldwijd gelijk speelveld, gezien de 
hogere concentratie, marges en 
ongelijkheid die in de economie zichtbaar 
zijn;

Or. en

Amendement 691
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie, in het licht 
van een grondig gewijzigde internationale 
economische context, haar antitrustregels 
te herzien en ervoor te blijven zorgen dat 
de handhaving van het mededingingsrecht 
van de EU doeltreffend is om ervoor te 
zorgen dat de Unie wereldwijd 
concurrerend blijft, waarbij zij moet 
streven naar een evenwicht tussen steun 
voor zogeheten Europese kampioenen en 
bescherming van de toeleveringsketen 
tegen oneerlijke concurrentie, ter 
compensatie van het ontbreken van een 
wereldwijd gelijk speelveld, gezien de 
hogere concentratie, marges en 
ongelijkheid die in de economie zichtbaar 
zijn;

24. verzoekt de Commissie, in het licht 
van een grondig gewijzigde internationale 
economische context, haar antitrustregels 
en regels op het gebied van concentraties 
te herzien en ervoor te blijven zorgen dat 
de handhaving van het mededingingsrecht 
van de EU doeltreffend is om ervoor te 
zorgen dat de Unie wereldwijd 
concurrerend blijft, waarbij zij moet 
streven naar een evenwicht tussen steun 
voor zogeheten Europese kampioenen en 
bescherming van de toeleveringsketen 
tegen oneerlijke concurrentie, ter 
compensatie van het ontbreken van een 
wereldwijd gelijk speelveld, gezien de 
hogere concentratie, marges en 
ongelijkheid die in de economie zichtbaar 
zijn;

Or. fr
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Amendement 692
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. erkent dat een krachtig kader voor 
intellectuele-eigendomsrechten een 
cruciale basis vormt voor het Europese 
concurrentievermogen, teneinde 
bedrijfsspionage en namaak te bestrijden; 
verzoekt de Commissie dan ook dit kader 
te behouden en te versterken; beklemtoont 
dat het nodig is gelijke tred te houden met 
de VS en China op het gebied van 
stimulansen voor intellectuele eigendom 
in het domein van de biowetenschappen, 
om ervoor te zorgen dat Europa een 
aantrekkelijke locatie blijft voor 
investeringen in O&O en industriële 
ontwikkeling; verzoekt de Commissie het 
wereldvermaarde IER-systeem van 
Europa te behouden en te ontwikkelen 
door sterke bescherming van IER, alsook 
stimulansen en beloningsmechanismen 
voor O&O te bevorderen om investeringen 
aan te trekken in de ontwikkeling van 
toekomstige innovaties die patiënten ten 
goede komen;

Or. en

Amendement 693
Nicola Danti, Katalin Cseh, Nicola Beer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van mening dat de doeltreffende 



PE653.982v02-00 72/78 AM\1208892NL.docx

NL

handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten essentieel is voor de 
bescherming van immateriële activa van 
bedrijven, de bevordering van innovatie 
en creativiteit en de verbetering van het 
concurrentievermogen, alsook voor de 
bestrijding van namaak en piraterij; is 
ingenomen met de aankondiging van een 
actieplan inzake intellectuele-
eigendomsrechten; verzoekt de Commissie 
het debat te hervatten over de uitbreiding 
van de bescherming van geografische 
aanduidingen op EU-niveau tot niet-
landbouwproducten om knowhow te 
behouden, duurzame productie en banen 
te ondersteunen en de aantrekkelijkheid 
en reputatie van hoogwaardige EU-
producten wereldwijd te verbeteren;

Or. en

Amendement 694
Salvatore De Meo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie een tijdelijk 
“Europees Industrieel Agentschap voor 
Wederopbouw” op te zetten, met het 
vermogen Europese bedrijven te redden 
en te beheren die strategisch belangrijk 
zijn voor de sector, voor de 
totaalproductie, voor de werkgelegenheid 
of op het gebied van mogelijke gevolgen 
voor het productiesysteem, teneinde te 
beschikken over een eengemaakt en 
efficiënt Europees 
industriebeleidsinstument dat de kloof 
kan dichten tussen de nationale 
steunregelingen om permanente 
verstoringen van de eengemaakte markt te 
vermijden; 

Or. en
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Amendement 695
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie de 
koolstofarme productie in energie-
intensieve industrieën (bv. chemische 
stoffen, staal, cement, non-ferrometalen) 
in Europa verder te versterken en de 
circulaire economie verder te ontwikkelen 
– overeenkomstig de aanbevelingen van 
het EU-masterplan van 2019 voor een 
competitieve transformatie van energie-
intensieve industrieën – om invoer uit 
meer koolstofintensieve regio’s te helpen 
vervangen en om de wereldwijde 
handelspartners van de EU aan te zetten 
tot hogere ambitieniveaus op het gebied 
van klimaat; 

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie een sterke 
governance van de industriestrategie te 
garanderen, zich hierbij te richten op de 
veertien in kaart gebrachte industriële 
ecosystemen en de relevante 
belanghebbenden en vertegenwoordigers 
van de veertien industriële ecosystemen, 
alsook vertegenwoordigers van lidstaten 
en EU-instellingen hierbij te betrekken;

Or. en
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Amendement 697
Pietro Fiocchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. erkent dat een krachtig kader voor 
intellectuele-eigendomsrechten een 
cruciale basis vormt voor het Europese 
concurrentievermogen; verzoekt de 
Commissie dan ook dit kader te behouden 
en te versterken;

Or. en

Amendement 698
Pietro Fiocchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. beklemtoont dat, om het Europese 
concurrentievermogen te beschermen, de 
in de nieuwe farmaceutische strategie van 
de Commissie voorgestelde maatregelen 
erop moeten zijn gericht te verzekeren dat 
Europa een innovator en wereldleider 
blijft, zoals werd omschreven in de 
opdrachtbrief van voorzitter Von der 
Leyen aan commissaris Stella Kyriakides, 
wat een erkenning vormt van het feit dat 
elk EU-beleid dat bedoeld is om de 
productie van geneesmiddelen en 
werkzame stoffen terug naar Europa te 
halen, begint met het behoud van een 
levendige, op onderzoek gebaseerde 
farmaceutische industrie op haar 
grondgebied;

Or. en
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Amendement 699
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. verzoekt de Commissie een tijdelijk 
“Europees Industrieel Agentschap voor 
Wederopbouw” op te zetten, met het 
vermogen Europese bedrijven te redden 
en te beheren die strategisch belangrijk 
zijn voor de sector, voor de 
totaalproductie, voor de werkgelegenheid 
of op het gebied van mogelijke gevolgen 
voor het productiesysteem, teneinde te 
beschikken over een eengemaakt en 
efficiënt Europees 
industriebeleidsinstument dat de kloof 
kan dichten tussen de nationale 
steunregelingen om permanente 
verstoringen van de eengemaakte markt te 
vermijden;

Or. en

Amendement 700
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. is van mening dat een 
uitgebreide aanpak van de 
industriestrategie, waarbij alle EU-
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beleidslijnen worden betrokken, een 
belangrijke rol kan spelen in economische 
en “industriële” diplomatie; moedigt de 
Commissie aan om actief gebruik te 
maken van het netwerk van kamers van 
koophandel van de EU in derde landen 
om nieuwe zakelijke partnerschappen te 
creëren, en om de industrie mee te nemen 
tijdens missies naar derde landen;

Or. en

Amendement 701
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quinquies. verzoekt de Commissie het 
Europees eenheidsoctrooi zo snel 
mogelijk in te voeren, zoals voorzien door 
de Overeenkomst betreffende een 
eengemaakt octrooigerecht van 
19 februari 2013;

Or. en

Amendement 702
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 sexies. vraagt om een herziening 
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van het handelsbeleid van de EU om 
ervoor te zorgen dat ondernemingen van 
de Europese industrie niet langer worden 
geconfronteerd met onevenwichtige 
concurrentie van bedrijven uit derde 
landen die niet hetzelfde niveau van 
bindende vereisten opleggen aan hun 
productie;

Or. en

Amendement 703
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 septies. vraagt dat de bovengrens 
voor de-minimissteun en de bovengrens 
voor staatssteun die is vrijgesteld van de 
verplichting tot aanmelding 
overeenkomstig de algemene 
groepsvrijstellingsverordening worden 
verhoogd (AGVV);

Or. en

Amendement 704
Tom Berendsen
namens de PPE-Fractie
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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24 octies. verzoekt de Commissie alle 
EU-financiering voor bedrijven uit niet-
Europese of derde landen die de 
wederkerigheid op het gebied van toegang 
tot overheidsopdrachten in de praktijk niet 
naleven, te verbieden;

Or. en


